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 اعليحضرت درواشنگتننقد مصاحبه 
 نيوز 24استوديو 

 )ومد(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

مات درمصاحبه مورد نقد اشاره شد واکنون به اتفاق به ادامه درقسمت اول اين تحرير به بخشی ازاعال
   .ن ميرويمآ

  جنبش سبزدالئل حمايت ووابستگي 

مريکا آ نھا ازآن به اين علت که آاعالم اعليحضرت به پاکدامنی سران اسمی جنبش سبز وعلت شکست 
اظھارات اشاره بدون  ،نآتقاضای کمک وحمايت نکردند ھمراه با داليل قانع کننده ای نبود وتنھا مستند 

   .>ه اندسران جنبش ازما تقاضای کمک نکرد<دليل خانم کلينتون بوده است که گفته 

مريکا براصل آزيرا وزيرخارجه  ؛استناد به اشاره خانم کلينتون بسيارضعيف وغيرقابل استناد است **
 منافع کشورش اظھارنظرميکند نه برفصل حقيقت ورويداد ھا وچون منتفع درقضيه است شھادت و

   .اظھاراتش نميتواند بدون وجود پشتوانه ھای الزم واجد اعتبارشود

درامورکشورھا ازجمله حمايت ازجنبش سبز يک اتھام وعمل غيرقانونی است اگرھم به  مريکاآدخالت  **
مريکا مورد عمل قرارگيرد ھمواره با انکارمواجه است  لذا نميتوان به اظھارات خانم آداليلی ازسوی 

ه عليرغم داليلی قاطع ک ۵٧يا درشورش آ. ن داده اندآن اعتباری راداد که اعليحضرت به آکلينتون 
لمان عليه ايران شاھنشاھی وجود داشت آ وانگليس وفرانسه و مريکاآبرحمايت وتدارک وبرنامه ريزی 

؟ موردی ديده ميشد که درجريان شورش خارجيان به کمک وحمايت وھدايت شورشيان اذعان کرده باشند
مکشوف  ۵٧شورش  در ھا و تحقيق ھا ماھيت کمک ودخالت بيگانگان را گذشت زمان وکنجکاوی

   .اختس

  ادله الزم براي رد ادعا

اولين دليل بربی اعتباری استناد به نقل قول خانم کلينتون  اظھارات خانم کلينتون درکتاب خودش درباره 
  :ھای مربوطه رجوع ميکنيم . به اتفاق به قسمتجنبش سبزاست

نھا آکنيم رابط ھايمان ماراتشويق ميکردند تاحد امکان دراين زمينه سکوت < :ايشان نوشته است **
مريکا سعی درمداخله کند  سبب آو يا  مريکا درحمايت ازمعترضان سخنی بگويدآ نگران بودند که اگر
   .اين پيشنھاد موافق بودند ميگردد وبسياری ازکارشناسان ھم با شکست جنبش سبز

  اب دشوار)کتاب  خانم کلينتون انتخ١٨فصل (                                                                    
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است که درقسمت اول اين تحرير ه يرمفسرتلويزيون الجز اين قسمت ازکتاب خانم کلينتون دقيقا تائيد کننده
ن بوده آعلنی نکردن کمک به جنبش سبز برای حفظ اعتباروادامه < : که گفتن استناد شده است آبه 
   :خانم کلينتون درھمان کتابش نوشته است >است

ن زمان تصميم اين نبود که رئيس جمھوری خواستارتعامل با رژيم آھا دربرغم برخی گمانه زنی < **
درموردصالح معترضان مسئله اين بود که ميخواستيم طبق باورمان . نآايران است ونه ايستادگی درمقابل 

   .وبرای دمکراسی عمل کنيم

 مريکا بطورآپشت صحنه شورش ايران گروه من دروزارت خارجه < :ه استخانم کلينتون اضافه کرد
فوری مداخله کردند  مداوم با فعاالن درايران درارتباط بودند وبرای جلوگيری ازتعطيل شدن تويتر بطور

   .>زيرا قطع شدن تويتربه معنای ازبين رفتن يکی ازوسائل اصلی ارتباطی معترضان بود

 برای زنده ماندن جنبش سبزما ده ھا ميليون دالرن آ درچند سال پس از< :نم کلينتون مينويسدخا **
   .موزش داديمآدمکراسی رادرسراسرجھان  فعال طرفدار ۵٠٠٠سرمايه گذاری کرديم وبيش از

 ورده شدند وآمريکا آش درايران ھمگی بسالمت به بن جنآپس ازشورش جنبش سبز دست اندرکاران  **
دالر  ھزار ۵٠٠نھا بود که رسما آ اکبر گنجی يکی از ؛مريکا مشغولندآيکا به فعاليت ونوکری مرآپناه  در

   .کمک دريافت کرد

با صدور بيانيه ای ضمن حمايت ازجنبش سبز خواستار  ٨٨مريکا ھرساله بمناسبت وقايع سال آدولت  **
  ؟ يا اينھا به حساب حمايت نيستآ ؛رفع حصرازموسوی وکروبی شده است

 کروبی و حمايت از در مريکا راآمحمد رضا مرندی دبيرکل جبھه دانشگاھيان ھمين بيانيه دولت قای آ
مريکا ازباب مداخله آکه عمل  چرا ؛مريکا درجريان جنبش سبزدانسته استآحضور  موسوی بيانگرنقش و

  .درامورداخلی کشورھا محسوب ميشود

 مريکا ازآراض به بيانيه حمايت قای مھدی فضائلی کارشناس مسائل ايران درمجلس اسالمی ضمن اعتآ
مريکا يک سند وکد ديگری دراثبات ارتباط جريان فتنه آداشت که بيانيه  سران اسمی جنبش سبز اظھار

   .مريکاستآبا  ٨٨

حمايت  مريکا درآومحمد حسين قديری ابيانيه ای ھم بيانيه  عضوشورای دانشجوئی قايان رامين شمسائیآ
   .مريکا درجريان جنبش سبز دانسته اندآموسوی وکروبی را سند دخالت  از

محرز  ٨٨درجريان سال  مريکا راآنفرازدانشجويان ومحققين ايرانی ضمن فراخوانی دخالت  ۶٠٠ **
ورده اند تعقيب سران آن مواد راھم درفراخوانشان آدانسته وبه استناد مواد قانون مجازات عمومی که 

  .اسمی جنبش سبزرا خواستارشده اند

  ود ديگرادله وشه

راجع به مخالفان جمھوری  لوينسون قای  چارلزآروزنامه وال استريت ژورنال درمقاله ای بقلم  **
  .)جنبش سبز دل بسته است( جنبش سبز)  نوشت اسرائيل به مخالفان حکومت ايراناسالمی (
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مابايد ھرکاری که از دستمان برميايد درحمايت < :)  گفتسفيرسابق اسرائيل درايرانيوری لويرانی ( **
   >.نھا کارشان را تمام کنندآوريم تا آمخالفان حکومت ايران به عمل  از

لمانی فرانکفورتر حمايت جنبش سبز را آشيمون پرزرئيس جمھوری اسرائيل درگفتگوی با روزنامه  **
   .رھای جھان خواستارشدھمه کشو از

پارلمان  در نياھونتا وکسب نشان افتخارقاسلطان با شيمون پرزآندا  ،پس ازمالقات ماکان دوست پسر **
   >.مخالف ھای داخلی با جمھوری اسالمی سرمايه مھمی برای اسراييل است< :ن کشور گفتآ

  )٢٠٠٩الم پست ھشتم دسامبرروزنامه جروز (مستند = پايگاه اينترنتی                                     

چراجامعه جھانی ازمبارزان ايرانی حمايت کافی نميکند وخواستارحمايت جھانی < :باراک  گفت اھود **
   >جنبش سبز شد از

 ھا دارند مخالفان جمھوری اسالمی اھميت بيشتری ازتحريم< :شيمون پرز دردانشگاه ھرتسليا گفت **
  )٨٨ سال بھمن ١۵(   >.لگرم سازيمرا د نھاآ ما بايد ازجنبش سبزدلجوئی کنيم و و

نھا آمابايد ازمخالفان حمايت کنيم ژانس يھود تاکيد کرد که <آشيمون پرزدرسخنرانی ساليانه روسای  **
  )٨٨اسفند ماه سال (                            >.به نيابت ما با رژيم اسالمی ميجنگند

مورخ ت کيس مالکيت جنبش سبز از< تحرير ن درآتمام مراتب باال که مشروح ونقد وتشريح شده  **
   .مريکا گواھی ميدھدآ درج است ازمراتب حمايت وکمک اسرائيل و ١> ٢٠١٠تم جون قھ

مريکا واسرائيل جنبش سبز را سربازان خودشان درخبابانھای تھران ميشناسند خوب آوقتی سران  **
 سرباز و است کسی نوکر ممکن . مگرالزمه اين مالکيت وفرماندھی کمک وحمايت ازجنبش سبزاست

  نھم کشوری باشد ولی مورد حمايت قرارنگيرد؟آکسی ديگر 

اين ادعا نميتواند نادرست باشد زيرا درحاليکه اسرائيل  ؛ادعا شده که جنبش سبز فاقد رھبری است **
ن عمليات آن خود وايرانيان مخالف جمھوری اسالمی را سربازان خود ميداند رھبر آ را از جنبش سبز

سبز اسرائيلی  وگروھبان درخدمت جنبش زی ھابصورت عمله وسرباھم اسرائيل است نه ايرانی ھا  وايران
    .اند بوده

ن کشور يک اظھارات درگوشی نيست آاظھارات سران اسرائيل درباره وابستگی وتعلق جنش به  **
 و بودند که واکنش ايرانيان بويژه کسانی که ادعای حضور منتظر شنيده اند و نراآميليون ھا مردم دنيا 
ھا  که ايرانی ببينند رنگ سبز استفاده کردند را نوار واولين کسانی بودند که از ارندد حمايت ازجنبش را

نھا البته درک آ ؛وگفت ؛اسرائيلی ھا نسبت بجنبش سبز چه خواھند کرد صف ناپذيرمقابل اين وقاحت وَ  در
 ،حکم تجاوز به ناموس ملی ايرانيان است در ميکنند که اظھارات سران اسرائيل نسبت به جنبش سبز

ولی درکمال تاسف کوچکترين اعتراضی ازجانب ايرانيان خاصه شخص اعليحضرت که حامی مقتدر جنبش 
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سبز معرفی شده بودند ديده نشد واينھا ھمه داليلی است که ادعای اعليحضرت را مبنی برشاخص بودن 
  .را ناکارميکند واستقالل سياسی جنبش سبز

  تجديد اعتراض

 ست امری بی سابقه نيست بيانات اعليحضرت نسبت به جنش سبز شده ااعتراضی که دراين تحرير متوجه 
که اظھارات سران اسرائيل نسبت به جنبش سبز انتشاريافت اعليحضرت مصاحبه  ٢٠٠٩درھمان سال 

ايراد  ش سبزبنياھو درباره جنای با راديو اسرائيل داشتند که نسبت به رد اظھارات شيمون پرز ونتا
 برتاريخ مبارزه ايرانيان ياد یبرگ ناپسندن مصاحبه بعنوان آ از ،ودرتحريری واعتراضی وارد نساختند

   :واضافه شد شد

اتھام وابستگی ومالکيت اسرائيل برجنش ع اتھام ازجنبش سبز ميفرمودند (ود اعليحضرت اول رفبجاب<
 در درحد صدنھم آ. جانبداری ودفاع بعد شيفتگی خودشان رانسبت به جنبش سبز نشان ميدادند وسبز) 

  .>صد <عبور ازمن قبل ازعبورازجنبش سبز> که درحاکميت اسرائيل شناخته شده  کاردرستی نيست

  ورد اين قسمت ازتحريرĤدست

  ورد اين قسمت ازتحريراين دوحرف است   آدست

  >اندود گردد ،، ادعا به حذفيدآدليل چون بر ادعا غالب <

  ناتمام

  

  

         

 


