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فان دو  خا ی     را   ا
کا –ش دوم  ت ا یا   ول 

  حقوقدان - اميرفيض

  مد آگري كشتيبان راسياست د

زمانی است که شخصی بخواھد درسياست  ،نآبار بوسيله احمد قوام بکاررفت وھنگامه عبارت باال برای اولين  :حاشيه
  )سابقش تجديد نظرکند  ( پايان حاشيه

بخش کوچکی ازمخالفين مريکا دررابطه بامسائل ايران خاصه حمايت ازآشنائی باسياست جديد آمسيراين تحقيق 
اتفاق  به .> ميباشدمدآان راسياستی دگربکشتي<ميتوان گفت  مصداق است  که  سبزمعروف به جنبش  جمھوری اسالمی

     .مريکا در کمک وحمايت ازمخالفان رژيم ھا ميرويمآتغيير سياست  به ابعاد

اھميت اين ابزارازاينجھت است که اوال  ،اين تحقيق اظھارات خانم کلينتون درمصاحبه ھای اخيرشان است نخستين ابزار
 يا راست و دارد سياست کشورودولتش را اعالم شده است يعنی تنھا کسی که حق امريکآرجه بوسيله شخص وزيرخا

اينکه اظھارنظرخانم کلينتون بفاصله کوتاھی دردوفرستنده فارسی برای ايرانيان پخش شده است  تشريح کند ثانيادروغ 
ثالثا اينکه اظھارات ايشان درست  .شدميباو بيانگراھميت مصاحبه ايشان برای ايرانيان اين امرکامال بيسابقه است  و

   .بوده استن آوموثر بودن   بعداز پايان عمليات نظامی ناتو عليه ليبی 

  نكات كليدي دراظهارات خانم كلينتون

  :عبارتند از انھآمورد مبنای اين تحقيق است  و ۴ھای اخير خانم کلينتون  درمصاحبه 

درخواستی غاز اعتراضات دوسال پيش درايران آمريکا از جنبش سبزاين بوده  که درزمان آدليل عدم حمايت دولت  -الف 
  .دريافت نشدمريکا از جنبش آ اعالم حمايتاز سوی رھبران اين جنبش برای 

****  

مريکا بايد مواظب باشد طوری عمل نکند که عامل آراضی اين صدا شنيده شد که ازدرون جنبش اعت ،دوسال پيش - ب

   .ن به خطر خواھد افتادآجنبش وامنيت ھوادران  تباراعن صورت آوحامی اصلی اين جنبش جلوه کند چون در

****  

نھا حمايت کرد آمريکا ھم ازآند که ازھرگونه حمايت خارجی استقبال ميکنند ومثال درليبی مخالفان قذافی اعالم کرد –ج 
  اعتراضات ايران چنين استقبالی نکردند اما رھبران

****  

  ويترستش برميامد از معترضان کرد از جمله سايت تد مريکا از بيرون ايران ھرحمايتی که ازآدولت  - د

   .ھريک از مبانی ويافازھای اصلی مصاحبه خانم کلينتون ميرويم                          ِ اکنون به دستاوردھای تحقيق  
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  درخواست حمايت  -فاز الف 

مريکائی وحتی آفاز الف وب اظھارات خانم کلينتون باحقيقت ھمراه نيست واسناد وخبرھا واظھارات شخصيت ھای 
وراست که يک شخصيتی درمقام وزيرخارجه آوحيرت است اخته بسختی بی اعتبارس نراآوابستگان جنبش سبزدرخارج 

  .مريکا دراين حدبی اطالع باشدآ

 دشنام داد وسقط گفت و ،مد، بيگانه راديد که بازن اوبھم نشستهآمنجمی به خانه خود در««مده است آدرگلستان سعدی 
  فت گن حال واقف شد وآشوب برخاست صاحبدلی برآ

  »»تو براوج فلک چه دانی چيست        که ندانی که درسرای توکيست

که  شايد امروز ھم نداند چه انتظاری است بداندو دانسته که درکنارھمسرش کيستازخانم کلينتون که ھم درگذشته نمي 
   .کرده وميکندکشورش باچه دست ودلبازی به بخش ناچيزی ازمخالفان جمھوری اسالمی کمک ھای نقدی و غيرنقدی 

مريکا به آد مشخص جنبش سبز گواه است که  کمک مادی مريکائی وحتی افراآانبوھی از اسناد  واقارير شخصيت ھای 
دررابطه بامدت ن يقای مايکل ليدآادامه داشته است   ١٣٨٨اسالمی ايران از خيلی سالھا قبل از سال  مخالفان حکومت

اززمان نخست ان درگفتگوی باراديو فردا اعالم داشت که <نشانده خودشان درايرمريکا با عوامل دست آوزمان ارتباط 
به عوامل تماس برای چه؟ عشقبازی وياکمک  >ستطرافيان اوتماس داشته اسوی بادفتر موسوی وبرخی از اوزيری مو
                                     ؟ايرانی خود

****  

ليون ھادالر برای براه اندازی انقالب ھای رنگی يبنياد ما مرای دمکراسی نوشت <کنت تيمرمن رئيس بنياد اعانه ملی ب
  >ن پولھا ھم به دست ھواداران موسوی رسيده استآاز  یدرکشورھائی مانند اوکراين وصربستان خرج کرده بخش

****  

از گفت < ٢٠١٠لمان درتاريخ ششم اکتبرآبرجستگان جنبش سبز درگفتگوی بادويچه وله محمد علی توفيقی يکی از 
سال گذشته ازحمايت وپشتيبانی کشورھا از جمله  ٣١امتياز ھای جنبش سبز يکی  اين است که حرکت ھای اعتراضی 

  >مريکا ورئيس جمھوران برخورداربوده استآ

****  

مريکا دررابطه باايران عمل ميکند کمک به آتنھا گزينه ای که نوشت <  ٨٩شھريورماه سال  ٢٩واشنگتن پست در
  .جنبش سبز است

****  

درايران سرمايه   ٢٠٠٩انتخابات سال  رب وبرخی از کشورھای عربی دراغتشاشاتغمريکا وآين پاليسی نوشت <فار
   .>گذاری کرده بودند

  برائت خائنين  –بند ب 

ن کشور آبالفاصله مزدوران  خانم کلينتون درفاز ب اظھاراتش بايک ندانم گوئی ويامحاسبه غلط مطلبی رااعالم کرده که
دوسال پيش از درون جنبش ست <امريکا گرفتند ايشان گفته آنراسند برائت وابستگی ومزدوری خود به آسبز  درجنبش

مريکا بايد مواظب باشد طوری عمل نکندکه عامل وحامی اصلی اين جنبش جلوه کند آاعتراضی اين صداشنيده شد که 
  ن به خطر خواھد افتاد>آچون دراين صورت اعتبارجنبش وامنيت ھواداران 
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  براي اطالع سركارخانم كلينتون 

ظب باشد  وطوری عمل نکند که امو دمريکا بايآ<مريکا که آدرخواست جنبش سبز از  ،کلينتون برای اطالع سرکارخانم
از جمله اقای سوروس  مريکائی دست اندرکارکمک به جنبش سبزآشخصيت ھای ن بود که آبعد از   >شکاربشودآکمک 

فت گدرگفتگوی بافريد ذکريا  ١  Global Public Square اس –پی  –دربرنامه جی  ،مغز متفکر انقالبھای رنگين

رژيم در وابستگی ند که برمال ء نباشد زيرا ادعای مريکا بايد به سياست خود از مخالفان حکومت ايران طوری عمل کآ«
   >مد آب درخواھد آمريکا درست از آمخالفان به 

****  

مريکائی آرياست جمھوری سوالی که برای قانونگزان اعتراض به انتخابات  درتمام مدتوشت <وال استريت جورنال ن
عامل خارجی ن کمک کند که معترضان وابسته وآ مريکا ميتواند طوری به جنبش وسرانآ ياآمطرح بود اين بود که 

   معرفی نشوند>

****  

مريکا آقانون قربانيان سانسوردرايران به دولت دروال استريت جورنال  گفت < مشاورجان مک کين د فونتينقای ريچارآ
مريکا آاجازه ميدھد که بدون نگرانی به جنبش سبز کمک کند ولی اولين نگرانی اين است که ھرگونه کمکی بيش از حد 

   >نھاراعوامل بيگانه توصيف نمايدآلت ايران عتبارسازد وسبب شود که دوبی  ا اميتواند معترضان تھران ر

نه  دگاه شدنآجنبش سبز ودند که به قبح علنی شدن حمايت ازمريکائيھا بآبنابراين ميتوان قاطعانه گفت که 
از ننگ حمايت وکمک ودخالت بيگانه جنبش سبز که درنھايت بی وجدانی وبی وطنی کوچکترين درکی 

   .رادرامورکشورشان نداشته وندارند

جنبش سبز سربازان مادرايران که وقتی اسرائيل گفت < لودگی استآنقدرغرق دراين فساد وآنھا يعنی جنبش سبز آ
لودگی وپيوستکی وحمايت آنھا مشھود نيست اين جريان نشان ميدھد که عمق آکوچکترين اعتراضی تاکنون از  >ھستند

   .ممکن نيست ن نيزآصوری درحدی است که تکذيب حتی مريکا واسرائيل به جنبش سبزآوکمک 

  ادعاي برائت

لوده به کمک وحمايت آعرض شد که جنبش سبز اظھارات خانم کلينتون راسند گرفته وادعا کرده که جنبش سبز 
   .خارجيان نيست

مريکائی خواستارشد که کمک وحمايت آتوضيح مستند داده شد جنبش سبز بعد ازاعالمات شخصيت ھای  ھمانطورکه
   .بب وابستکی جنبش به خيارجيان گرددطوری نباشد که س

   :بايک مثل ماھيت بی اعتباری ادعای جنبش سبز به اثبات ميرسد

 او با ) درخواست ميکند که چنان به خانه اوبيايد ومريکاآجنبش سبز واومربوط است ( ازمرد اجنبی که با زنی شوھردار
  .ايگان اورارسواميکنندوگرنه ھمس کند که ھمسايگان نفھمند رفتار

  ادعای بی وجه جنبش سبز ھم ھمين حالت  رادارد ؟يابه چنين زنی ميتوان گفت که نجيب است وبابيگانه ارتباط نداردآ

  

                                               
1 ‐ Global Public Square is where you can make sense of the world every day with insights and explanations from 
CNN's Fareed Zakaria, ...   That is how Fareed Zakaria explains his program‐ HC 
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  از بـــف

يامد از معترضان مريکاازبيرون ھرحمايت که ازدستش برمآ دولتاظھارات خانم کلينتون ديديم که اعالم کرده <ب دربند 
  کرد> 

بيشترجنبه کسب  مزبورکمکھای  مريکا به جنبش سبزدرحد ممکن بوده ولیآکرده  کمک ورکه خانم کلينتون اشاره ھمانط
نھا درخارجه آاز ايران وتامين معاش  نھاآ برای فرارونيز عوامل خودشان درايران ی به ئخبراز طريق اينترنت وپرداختھا

نکه آاين کمکھا با بوده و ه طلبانوقدری ھم کمک مالی وتسليحاتی به تروريستھا وتجزي نھا تاموقع الزمآوحمايت از 
 مشھود اين قبيل کمک ھا بدون درخواستلی و نھا ھم درکنگره تصويب شده استآمبالغ بسيار سنگينی بوده که بودجه 

ھستند  به سازمان سيامريکا که عمال وابسته آتحت عناوين مختلف از سوی موسسات غيرانتفاعی ومخالفان دولتھا 
مريکا بوده آوکمک به جبنش سبز ھم درھيمن فاز ومتناسب بازمان وھدف پرداخت ميشود  بمنظور نفوذ وعامل گيری

     .است

قای  آتحريمھای ايران رادرراه حمايت از جنبش سبز دانست و ،مريکاآمشاور ارشد رئيس جمھوری  قای جيمزجونزآ

راموجب دلگرمی مخالفان  تحريم ھای جديدوزيرخارجه فرانسه نيز<  Bernard Kouchner برنارد کوشنر

تحريم سپاه پيشنھاد اپوزيسون جمھوری اسالمی بوده > وروزنامه وال استريت ژورنال ھم نوشت که <درايران دانست
مد از معترضان آمريکا ازبيرون ھرحمايتی که ازدستش برميآخانم کلينتون گفته  همقصود اين است که ھمانطورک >است

بوده مخالفان جمھوری اسالمی تحريمھا درراستای حمايت از بخش قليلی از  یان کرده است حتی برقرارحکومت اير
  .است

  

مريکا  درباره حمايت از معترضان ايرانی داد اشاراتی دارد که آقای اوباما درگزارشی که به روسای کنگره آ =حاشيه

ناد قانون قربانيان سانسوردرايران است که کنگره مريکا از جنبش سبزبه استآحمايت  ؛مورد استناد اين تحريراست
ن تصويب کرده است وشامل ايجاد فرستنده ھای راديوو تلويزيونی  تلفنھای آميليون دالری رابرای اجرای  ۵۵بودجه 

،  کارتھای تغيير دھنده سيگنال ھای بونمان ماھواره ای  وکارتھای < ال ان >آخدمات  ھمراه اعتباری ارزان قيمت 
ميباشد که کمک به مخالفان  وديگر وسائل ضبط وپخش رويدادھانترنتی کابلی به اينترنت بی سيم و فيس بوک وتويتراي

اين  ؛گفت ميليون دالری کنگره ۵۵قای سناتورمک لين  ضمن تشکر ازتصويب بودجه آ .حکومت ايران خواھد بود
واکنون مااز فيس بوک  ،نھاستآيات سا درلھستان برای چاپ نشرلنمريکا به لخ واآبودجه شبيه کمک ھای 

ماتصميم ھمو قبال به روزنامه وال استريت ژورنال گفته بود <  ،انی قرارداريموتويتراستفاده ميکنيم ودرکنارمخالفان اير
نتی راحتی وامنيت فعالين انترحمايت کنيم و سالمی به وسيله اينترنتگرفته ايم بجای بمباران ايران از مخالفان جمھوری ا

مريکا درايجاد فرستنده ھا وکانال ھای تلويزيونی عليه جمھوری اسالمی آ. برای اينکه به سطح عملياتی >راتامين کنيم
کانال   ٣٠٠٠حدود < ذرباييجان شرقی  نگاه کنيم که گفته استآبجاست که به گزارش مديرکل صداو سيمای  گاه شويمآ
  )کيھان تھرانليه ايران برنامه پخش ميکند  (عماھواره  ٣۵زاد راديو تلويزيونی توسط آ

  
سايت وفيس بوک وببنابراين اينکه ازخودمان ميپرسيم ھزينه اين ھمه برنامه ھای راديوئی وتلويزيونی وساختن فيلم و

  )پايان حاشيهميليون دالری مربوط است ( ۵۵اينترنت از کجا تامين ميشود به بودجه 

  زمايش كردآدرليبي مريكا آپيشنهاد جنبش سبزرا

تن سال مشاورامنيت ملی ديک چينی معاون بوش وھمچين يکی از اعضای ارشد موسسه واشنگ ۴قای جان ھانا بمدت آ
نجلس تايمز ازمالقات با شخصيت ھای نزديک به رھبری جنبش سبز خبرداد  آدرسياست خاورنزديک است درلوس 

ورباشد که آنھا گفتند برای اينکه تحريم ھاموثرباشد بايد شوک آو نھا خواھان تحريم ھای سفت وسخت  بودندآونوشت <
تمی ومراکز سپاه پاسداران وبسيج ھرچند آبمباران ھمزمان تاسيسات نھا يشنھاد دادند آ فلج کند نه بصورت واکسن ......

  .ردمردم راھم نابود کند موجبات جمع کردن بساط حکومت  اسالمی به دست اپوزيسيون راتسريع خواھد ک
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مريکا آنچه که درليبی روی داد نسخه وپيشنھاد سران جنبش سبزبوده که آقای جان ھانا درمييابيم که آبادقت درگزارش 
   بکاربستنرادرليبی آ

  مريكا آپتانسيل نوظهور براي سياست 

ه سمت ورد کآمريکا بوجود آ پتانسيل تازه ونوظھوری رادرسياستيک  >وـــاتـــــن<يرنام در ليبی  زمريکاآقدامات ا
 و > قای < جان ھاناآھاد جنبش سبز به و منطبق ساخت باپيشنوکيفيت حمايت از مخالفان حکومت ھارابکلی تغيير داد 

والگوي تازه ليبي  اكنون نمونه « : نرابدين قرار عنوان کردآشکارا آسی  –بی  –اين ھمان است که مفسرسياسی بی 
ه بامداخله مستقيم خارجي به ثمر رسيده است وپتانسيل شده است ونخستين موردي است ك اي براي روند جنبشها

  » جنبش ليبي وامدار ارتش خارجي است. كه الگوئي از موفقيت شودنرادارد آ

درمصاحبه بافرماندھان ناتو در دوحه  پس از تشکر ازناتو گفت  رئيس شورای انتقالی ليبی يادمان باشد که عبدالجيل
ی رابه ارتش يعنی رئيس شورای انقالب ليبی وامداری ليب»  اگرناتو نبود انقالبيون نميتوانستند بررژيم پيروز شوند«

  .خارجی تائيد وتشکرھم کرد

متفاوت است والگوی تازه جنگ است ن رفت بکلی آالگوی جديد کمک به مخالفان رژيم ھا باالگوی سابق که شرح 
دراين الگو ھمانطورکه مردان کار وابزارعمليات وبودجه  ن بوديمآمايشی زآوعمليات نظامی که درليبی شاھد نمونه 

درخواست جنبش سبز ھم برای اجرای  وموافقت کنگره الزم است درخواست ھای تازه مخالفان حکومتھا ودرتطبيق مورد
به چنين درخواستھائی يعنی الگوی ليبی برای ايران تشکيل چنين پرونده ای ليه ايران الزم است مريکا عآالگوی جديد 
   .نياز مند است

مريکا  آش سبز برای حمايت جنب مريکا ازآاز مشابه مخالفان قذافی را درخواست  ندليل است که خانم  کلينتو بدين
  .خواسته است

     تاثير حقوقي چنين دعوت ها

كامال درست است كه اساسا دعوت كشورهاي خارجي براي دخالت دراموركشورها  تاچه رسد به عمليات نظامي 
بعلت عدم مشروعيت ومخالفت باحاكميت كشورها وغرورملي ملتها وصراحت منشورسازمان ملل متحد  قابل 

مداخله وياعمليات نظامي  درخواست نيست وبهانه درخواست عده اي از افراد غيرمسؤل كشورنميتواند ايجاد حق
 کشور ٢٩است و بازوی اجرائی سازمان ملل متحدو که ـتــــولی  وقتی نا براي كشور درخواست شونده بنمايد

  ؟!!نرادارند  چگونه ميتوان اعمال غيرقانونی ناتوی متجاوز رامتوقف وخواستار خسارت شدآفعال وقدرت اول عضويت 
مريکا بامشارکت آالزم االجرابودن قوانين يک فصل است وممکن االجرابودن قانون فصل  ديگری است  ناتو بوسيله 

کشورديگر منتقل گردد  ٢٩ا به ناتو يعنی مريکآباب توجه اتھام از تاسيس شد که جھان کشورھای فعال 
  .ن ممکن االجرا نباشدآودرحقيقت قانون بين الملی درتعرض به کشورھاوضمانت اجرای 

نکه از نظرحقوق بين الملل موجب ھيچ حقی برای کشور مورد درخواست نيست آاين چنين درخواست ھا ودعوت ھا با
د نمريکاواسرائيل اداره ميشوآوسط رسانه ھای تبليغاتی که زير نظر ن تآن درافکارعمومی وتوسعه وفراگيری آولی تاثير

بسياراست وھمين تاثيراست که سکوت جھانيان رادرمورد ليبی موجب گرديد اگربخواھيم مثالی برازنده بياوريم مانند 
محکوم اعليه کشور ندارد ولی افکار عمومی کشورھای عضو سازمان ر قطعنامه سازمان ملل است که ضمانت اجرا

   .درقطعنامه تجھيز ميکند

  



 اميرفيض - مريکا) تحول در سياست آ٢استراتژی کمک به مخالفان دولت ھا (بخش                                             ۶برگ   ١۶/ ١١/ ٢٠١١ 

  

  سهم دعوت كنندگان به مداخله خارجيان چيست

اينجا ممکن است اين شبھه سوالی پيش بيايد که دراين معامله به متقاضيان مداخله کشورھای خارجی درکشورخودشان 
تاه مدت است  که ھم فقط منفعت شخصی ووعده مقام ھای کو ،چه ميرسد  پاسخ به اعتبارقرائن موصوفه درموارد مشابه

ز شکاربزرگی که سگھای تربيت که ا ميدانند وھم کشورھای مداخله کنندهمتقاضييان دخالت خارجی درکشورشان ميدانند 
نھا بايد بدھند والغير واين رسم معھودی است که آنان برای اربابانشان گرفته اند يک تکه استخوان ھم به آشده خود 

   .دت دارندن عاآھمه سگھای شکاری به 

 

   

        

  

   

  

  

 


