 ١١/٠٣/٢٠١١برگ ١

حمايت از دخالت کشور ھا در امور کشور ھا -امير فيض حقوقدان

ﺣﻤﺎﻳﺖ ازدﺧﺎﻟﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دراﻣﻮرﻛﺸﻮرﻫﺎ
امير فيض – حقوقدان
ھرچيزی که مابا آن سروکارداريم وياميبينيم يکدفعه وآنی بوجود نيامده بامقدماتی ھمراه بوده اشخاصی سبب حمايت
ورشد آن فکر شده اند وياقوت وامکانات برای بوجود آمدن آن چيز صرف کرده اند.
چند روز قبل پرسشی در بی – بی -سی مطرح شده بود که »تحت چه شرائطی کشورھا حق دارند درامورکشورھای
ديگرمداخله کنند ،آيا نقض حقوق بشرويانسل کشی ايجاد حق دخالت برای کشورھاميشود؟«
بنده با آنکه به پرسش باال جواب زيررادادم:
»بی -بی -سی –
 -١علت تامه عدم رعايت حقوق بشردرکشورھا ناشی ازترس دولتھا ازمداخله کشورھای بزرگ درامورداخلی آنھاست
واکنش دولتھا درمقابل اين ترس ،سلب آزادی بيان ومطبوعات واجتماعات است .پس عدم دخالت کشورھا
درامورکشورھا بطورکلی رابطه مستقيم بااجرای اعالميه جھانی حقوق بشردارد.
 -٢دخالت کشورھادرامورکشورھای ديگر بھيچوجه موضوعيت قانونی ندارد وايجاد ضابطه ای بغيراز آنچه که
درمنشورسازمان ملل متحد آمده ،بدعت خطرناکی است که نظم حقوقی جھان رامتالشی ميسازد«
ولی معھذا ازاين فکرغافل نشدم که علت طرح اين سوال چيست ودرحاليکه منشورسازمان ملل متحد وعھد نامه ھای
ھلسينکی کشورھاراازمداخله درامورکشورھای ديگرمنع کرده است طرح چنين سوالی ازجانب بی – بی –سی مقدمه چه
نتيجه ای ھست ودراصطالح خودمان >اين شف شف گفتن ھابرای گفتن کدام شفتالو ست<
يکباره يادم آمد که حدود دوياسه ھفته قبل تلويزيون پارس بتصدی آقای ميبدی مصاحبه ای داشت با اعليحضرت که
درآن مصاحبه آقای ميبدی بافراست خاص ،سوالی رامطرح کرد که اعليحضرت که کمتربه انگيزه سوال کننده وھدف
از سوال توجه ميفرمايند پاسخ سوال بی -بی -سی را درجھتی که مطلوب بيگانگان است وتاکنون ازھيچ شخصيتی بغير
ازھويزر آمريکائی شنيده نشده ويابنده نشنيده ام دردفاع ازحق مداخله کشورھادرامورکشورھابيان فرمودند  .فکرميکنم
بجاست که اول به سراغ سوال آقای ميبدی برويم تا به ضخامت فراست ونازکی پوست لغزنده ای که ايشان فراھم ساخته
بود آشناشويم.
سوال ايشان اين است» :شاھزاده فکرميکنيد مھمترين کاريکه درخارج ميتوانيم انجام دھيم چيست؟
من االن شماره وايت ھاوس رادرصفحه ميبينم فکرميکنم تشويق کنيم و ترغيب کنيم سياستمداران آمريکائی راکه
حمايت وپشتيبانی ازجوانان ما بکنند وبه آنھا قوت قلب بدھند ......ماموريت مادرشرائط حاضرچيست؟«
ﻣﻮش درﺳﻮال
خواننده محترم اين تحرير کامالمتوجه ھستندکه آقای ميبدی جواب مورد نطر خودشان راپيشاپيش به اعليحضرت داده اند
که اعليحضرت ھم ھمان نظرميبدی يعنی تشويق وترغيب آمريکائيھا به دخالت درامورايران رابا آب وتاب بسياربيسابقه
ودفاع ازمداخله کشورھا درامورکشورھا بعنوان پاسخ سوال ميبدی مطرح ميفرمايند.
اجمال فرمايش اعليحضرت چنين است:
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يکی ازکليدی ترين مسائل که برای تفکرسياستمداران علی الخصوص آمريکا الزم است ،اين است که آمريکا ھميشه
درحالت شک وترديد است که آيا کاری راکه انجام ميدھد دخالت درامورکشورھا ھست يانيست درحاليکه دنيائی که
ماامروز درآن زندگی ميکنيم بااوضاع سی وچھل وپنجاه ،شصت سال قبل فرق دارد يک زمانی بود که دنيا درقالب
جنگ سرد بود وکشورھا رعايت خيلی چيزھاراميکردند دردنيای آن روزبسياری ازاصول آزادی درکشورھائی که آمريکا
با آنھا سروکاری داشت زيرپا گذاشته ميشد ولی امروز جريان فرق دارد امروز سياست جھانی دررابطه دولتھا بادولتھای
ديگرنيست وبايد حسابشان راباملتھا مشخص کنند دولتھا ميآيند وميروند .ملت ايران اولين کسانی بودند که بادادن
شعارھای مشخص ،خواستارموضع گيری وپشتيبانی مشخص کشورھای خارجی شدند منجمله آقای اوباما که رئيس
جمھور آمريکاست مگرھمين مردم ،تابستان پيش نميگفتند >اوباما ،اوباما ،يا بااونا يا باما< يعنی چی .........درپايان
ايراد ھميشکی خودشان راتکرارفرمودند که چراخارجيان وآمريکائيھا کاراساسی نميکنند وفقط به دوتا پيام اکتفا ميکنند
اين نھضت بدون کمک وپشتيبانی جھانيان امکان پذير نخواھد بود
آقای ميبدی که به ھدف خودشان رسيدند يعنی حمايت وتائيد اعليحضرت رااز دخالت خارجيان درامور ايران ومبارزه
ايرانيان گرفتند فقط يک کلمه گفتند وآن اين بود >کامال درست است<
اعليحضرت خطاب به کشورھای خارجی ،مسائل ايران ازجمله اعدامھای ماه ھای اخيررامثال آورده وبازخطاب به ھمان
کشورھا ميفرمايند» :آياميشود سکوت کرد بيش ازاين ،آياميتوان گفت فعال ميخواھيم مذاکره کنيم؟ ديگرتاکی ؟« .......
قسمت بعدی بياناتشان حاوی توصيه ای بامعنی وتحسين برانگيز است ھمراه تاسفی که نميتوان آنراناديده گرفت
ميفرمايند:
من ھميشه به رھبران سياسی گفته ام مباداشمابرای کسانی تعيين تکليف کنيد يا آدم تعيين کنيد ياازحزب وياتشکيالت
وشخصيت خاصی دفاع کنيد که نه تنھا به آن تشکيالت ضررميرسانيد بلکه بقول معروف برچسبی به اوخواھد چسبيد و
از آن حالت استقالل درعمل خارج خواھد شد
درﺟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت از ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟﻲ
فکرميکنم بھترباشد که قبل از مالحظه ماھيت حمايت اعليحضرت از مداخله خارجی درامورکشورديگر ،موضوع،
درمثالی تطبيقی پياده شود بھتراست.
قانونی درکشور وجوددارد که مردنميتواند بازن شوھرداری ھمخوابه بشود يک وقت کسی اين کارغيرقانونی وغيراخالقی
رامرتکب ميشود ولی بھانه ھائی برای اين کارميتراشد ولی منکرقبح وخالف قانونی بودن آن نيست وبرمالء ھم
نميکند ولی يکوقت کسی مرتکب آن عمل ميشود ونه تنھا قبحی برای آن قائل نيست بلکه ديگران راھم تشويق به آن
کارغيرقانونی وغيراخالقی ميکند ومدعی ميشود که آن قانون که اين عمل رانھی کرده مال سی وياچھل و پنجاه وشصت
سال قبل است.
دفاع اعلحيضرت از دخالت خارجيان درامورکشورھای ديگر وناديده گرفتن قبح آن وادعا کردن که عدم دخالت
درامورکشورھا مربوط به سی وچھل وپنجاه وشصت سال قبل است دقيقا منطبق باعمل ھمان کسی است که قبح عمل
ھمخوابگی بازن شوھردارراناديده گرفته ومنع قانونی آنرامربو ط به زمان ھای گذشته ميداند.
بااطمينان کامل عرض ميکنم که تاکنون ھيچکس تکرارميکنم که ھيچکس درمقام چنين ادعائی برنيامده که >ممنوعيت
مداخله کشورھادرامورکشورھا مربوط به سالھای جنگ سرد است وامروز آن قاعده متروکه است<
ھويزر که به نامش اشاره کردم نگفت که عدم مداخله درامورکشورھا مال زمان ھای سابق است وامروز رعايت آن
ضروری نيست بلکه گفت> :آمريکا ھرگونه حقی دارد برای تامين منابع اوليه خود درامورکشورھای ديگرمداخله نمايد<
محمد جواد اکبرين )اسالم شناس ( )جنبش سبزی( که ميداند اسالم اجازه توسل مسلمانان رابه کفار نميدھد نوشته
است >من برخالف بسياری که از سرصدق ،نگران ھستند که موضع گيری غرب ،دخالت در امور داخلی وتھديد

 ١١/٠٣/٢٠١١برگ ٣

حمايت از دخالت کشور ھا در امور کشور ھا -امير فيض حقوقدان

استقالل ما محسوب ميشود معتقدم که حمايت ھای جھانی نياز جدی جنبش سبز است< ولی نگفته است که آنچه اسالم
دررابطه به توسل به بيگانه گفته مربوط به  ١۴٠٠سال قبل است.
دوروزنامه يوميه لوس آنجلس عصرامروز وصبح ايران با آنکه صريحا خواستاردخالت وحتی حمله نظامی آمريکا به
ايران شدند وبسيارھم دراين مورد نوشتند وآمريکاراتشويق وترغيب به مداخله در امورايران کردند معھذا منکرقبح آن
نشدند وبخيال خودشان تبديل قبح به حسن کردند ومنکرممنوعيت مداخله کشورھادرامورکشورھای ديگر نشدند.
اخيرا منوچھر محمدی )برادرمحمدی که درايران اعدام شد( که مدتی درراديو صدای ايران معرکه گرفته بود وشايع است
که حضوراعليحضرت ھم رسيده است درمقاله ای ،سخت از جاسوسی برای بيگانه دفاع کرده وآنرانوعی شغل دانسته
وھمکاری بابيگانگان راباآنکه خود اونوشته است که مردم از چنين اتھاماتی بيزارند معھذا آنرابه مناسبت اينکه ايرانيان
خارج از کشور تابعيت کشورديگری غيرايران رادارند عمل آنھا راخيانت به ايران ندانسته ولی بازھم منکر قبح دخالت
کشورھا نشده وممنوعيت آنرافسيلی ندانسته است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ :درچندسال قبل منوچھرمحمدی باچھره ای غم آلوددر تلويزيون ظاھرميشد ميگفت آمريکائيھا مراازايران
بيرون آوردند ولی ولم کردند منھم کسی نيستم که برای آنھاجاسوسی کنم ومزد بگيرم من ييکاروسرگردانم به نان
محتاجم من نميخيواھم بمن کمک مادی بکنيد بمن يک کاری بدھيد که بامزد آن زندگی کنم وازاين نوع حرفھابسيار .من
به آقای شمس الدين وکيلی که ازمبارزين ھمراه وھمفکرسنگر بود تلفن کردم وگفتم اگر حضرتعالی مصلحت ميدانيد
باتوجه به اينکه منوچھرمحمدی حضور اعليحضرت شرفياب شده من به کانادا دعوتش کنم ودرکارگاه توليد ی ام
اورامشغول سازم وچون من درسنی نيستم که بتوانم سالھای سال کارگاه رااداره کنم بعدا ھم کارگاه رابه اوواگذارکنم.
شمس الدين وکيلی خنديد وگفت آقای من اين دروغ ميگويد ،حقوق بگيرسازمان سياست فعاليت ھای سلطنت طلبان
ومخالفين جمھوری اسالمی راگزارش ميکند اين ظاھرسازی ھای تلويزيونی برای تحصيل مقبوليت است که ايرانی ھا او
را تحويل بگيرند ھيچ چنين فکر ودلسوزی برايش نداشته باشيد ) .......پايان حاشيه( براستی که چه درست ميگفت
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﺐ
قويا مداخله کشورھا را در
اين تحريردراين مقام نيست که عھدنامه بين المللی ھلسينکی ومنشورسازمان ملل متحد راکه ً
امورکشورھا ممنوع کرده است ونيز نمونه ھائی از اعمالی که دادگاه بين المللی مداخله محسوب داشته ارائه دھد که
نوشته مفصل ميشود خاصه به اينکه مطالب مزبوردرسنگرھا ازجمله سنگر اسفند ماه سال  ۶۵مقاله )قانون منع
مداخله( مطرح شده است.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﺑﻴﺎﻧﺎت اﻋﻠﺤﻀﺮت
ايراد اعليحضرت به آمريکا مبنی براينکه آمريکا درانجام کارھا ترديد وشک دارد که آيامداخله درامورکشورھا محسوب
ميشود ياخير ،ايراد واستيضاح بدون تامل است.
آمريکا يکی از ١٩کشوری است که عھدنامه ھلسينکی )فنالند( مبنی برتعھد عدم دخالت درامورکشورھارا امضاکرده
است که درآن عھدنامه بين المللی آمده است که »دﺧﺎﻟﺖ دراﻣﻮرﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺮﺑﻬﺎﻧﻪ اي ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ وﻛﺸﻮرﻫﺎي
اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر آﻧﺮاﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ«
اندره فونتن سردبيرروزنامه لوموند گزارش کرد که از قطعنامه بين المللی مزبور  ٢٠ميليون نسخه دراروپا منتشرشد
مقصود ازاشاره مزبور اين است که ھراروپائی به اين قانون آگاه است.
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درباره اينکه آيا قوانين وعھدنامه ھای بين المللی درمقابل قوانين داخلی وتصميمات حکومت مقدم است ياخير درسال
 ١٩٢۵کمسيون حقوقدانان آمريکائی درريودوژانيرو تشکيل شد تامسئله تعارض قوانين داخلی وتصيممات دولت آمريکا
را باعھد نامه ھای بين المللی که آمريکا ازامضاکنندگان آن است حل کند.
الملل قراردادی ،جزء حقوق داخلی ھردولت
درماده دوم مصوبه حقوقدانان آمريکائی آمده است »مقررات حقوق بين
ِ
است ومقامات بايد باتوجه به قوانين اساسی خود آنھا را اجراکنند« ودرماده بعد آمده است که »مقررات وقوانين ملی
الملل قراردادی باشد«
نبايد مخالف ومباين باحقوق بين
ِ
طرح مصوبه کمسيون حقوقدانان آمريکائی امروز مالک عمل سازمان ملل متحد وھمه کشورھای جھان است.
بنابراين اگر آمريکا در تصميماتش که مربوط به حقوق بين الملل وازجمله دخالت درامورکشورھا دچارشک وترديد
ميشود واعليحضرت آنرا نمی پسندند رعايت قانون است که آمريکا سعی ميکنددرتجاوز به قانون احتياط کند و برای بی
قانونی ھائی که مرتکب ميشود يک محمل قانونی بتراشد نمونه اش حمله به عراق.
ﺣﺎﺷﻴﻪ  -اميد وارم حقوقدانان آمريکائی از استدالل اعليحضرت ما مبنی براينکه فکرعدم مداخله درامورکشورھا مربوط
به سالھای ٣٠تا  ۶٠سال گذشته بوده استفاده نکنند که نتيجه آن حکومت قانون جنگل برھمه کشورھای جھان خواھد
بود ) .پايان حاشيه(
اعليحضرت بارھا وحتی درھمين مصاحبه ميفرمايند >وظيفه من رساندن صدای ھم ميھنان به جھانيان وايجاد ھمبستگی
بين ايرانيان است<
بنابراين بی اعتبارساختن عھدنامه ھای بين المللی ومنشورسازمان ملل در موضوع ممنوعيت دخالت کشورھا
درامورکشورھا درماموريتی نيست که اعليحضرت باناديده گرفتن وظائف قانونی برای خودشان تعيين کرده اند .موضوع
ِ
مورد توجه اين است که اعليحضرت حکم ّح ِ
مداخله کشورھارادرامورکشورھا کلی ونسبت به تمام کشورھای جھان
ليت
صادرفرموده اند يعنی ميليارد ھا ميھن پرستان کشورھاراکه سخت مخالف دخالت کشورھا درامورکشورشان ھستند
رامقابل خودشان قرارداده ومنشوری تازه جايگزين منشورسازمان ملل متحد اختراع کرده اند.
ﺷﻌﺎر اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎﻣﺎ ﻳﺎﺑﺎاوﻧﺎ
اعليحضرت دراغلب از مصاحبه ھاو سخنرانی ھايشان وشايد ھم درکتابشان به شعارمزبور استناد فرموده اند وآنرا به
حساب ملت ايران مبنی بر درخواست موضع گيری آمريکا درحمايت وپشتيبانی از مخالفين رژيم اسالمی گرفته اند.
درارادتمندی به اعليحضرت وخدمت گذاری به سلطنت ،ناچارم بعرض مبارکشان برسانم که شعارمزبور که دلچسب
اعليحضرت است يک ننگ وسرافکندگی تاريخی وملی است ،ذره ای توھم افتخار توام باشک درآن نيست ،که يک سند
مسلم وابستگی به بيگانه وبيغيرتی است .آن چند نفری که چنين شعاری راداده اند خودشان ھم به مفاھيم سياسی و
حقوقی اين شعارواقف نبوده ونيستند وبيشترتوجه به قافيه داشته اند تا سياسی بودن شعار ھمانطور که گفته شده
شعار>نه غزه نه لبنان ،جانم فدای ايران< ساخت اسرائيل بوده شعار اوباما ھم ساخت عوامل آمريکا برای حضوربيشتر
آمريکا درمبارزه بوده است.
درست نيست که شعار نفرت انگيزی که ننگ مبارزه ملت ايران است به حساب ملت ايران گذاشته شود.
بخودم حق ميدھم که بگويم جلف ترين ،خفت آميزترين ونوکرمآبانه ترين شعارھائی که درمبارزات  ٣٠سال گذشته داده
شد ھمين شعاربود .بوش پسردريک سخنرانی گفت >ھرکه بامانيست باتروريستھا ست<
روزنامه ھای اروپائی چنان بوش راھو کردند ونوشتند :حتی شعاراستالين که گفت >ھرکه بامانيست دشمن ماست<
شرافتمندانه تر از شعاربوش است .شعارھا واجد عالئم واشارات ومفاھيم است جوامع فھميده نسبت به عالمات نادرست
وتوھين آميز واکنش نشان ميدھد جوامعی ھم که درک حقارت آنرانميکنند وآنرابرسرشان گذاشته وحلوا حلوا ميکنند.
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چرابايد شعاری که محتوای آن دعوت آمريکا به مداخله درامورکشوراست وازحلقوم چند عامل وخدمه بيگانه به ميان
آمده وشرافت ملی وتاريخ ملت ما راننگين ميکند به آن درجه اعتبارداده شود که بارھا وبارھا باافتخار ازآن ياد شود
وبصورت يک سند مبارزاتی تائيد شده درآيد.
ﻛﺎراﺳﺎﺳﻲ
گاليه اعليجضرت از آمريکائی ھا که کاراساسی عليه جمھوری اسالمی نميکنند اين سوال را پيش ميآورد که کاراساسی
کدام است آيا جنگ است ،يادخالت بيشتر وبيشتر؟ اگردومی است که قرائن وشواھد واعترافات دست اندرکاران دولت
آمريکا حاکی است که دخالت ،درتمام ابعادی که قابل تصوراست انجام شده وميشود مگر مقصود اعليحضرت ازدخالت
>دخول به معنای فقھی باشد< که آنھم تعجيل نفرمايند که درراستای اصراربه دخالت خارجيان درامورايران ،ھمين
دخالتھای کنونی به دخالتھائی که تافيھا خالدون ايران وملت ما فروبرود تبديل خواھد شد که نمونه اش رادرعراق می
بينيم.
وقتی کسی خواست از يک غريبه که به ناموسش تحت ھرعنوان وارد شود ديگر با آن غريبه است که بطور اساسی
وارد بشود ياغيراساسی واز دعوت کننده ھم نميپرسد اساسی وارد شوم يانيمه اساسی.
ھم امروز مطلع شدم که تيم نيوکان ھای آمريکا که سياست حکومت آمريکا برکشورھارادنبال ميکند بنمايندگی جوليانی
سخت به حمايت وپشتيبانی از مجاھدين خلق برآمده است وبخشی از کاری را که بنظر نيوکان ھا اساسی است دارند
انجام ميدھند.
آﻳﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﺳﻜﻮت ﻛﺮد؟
درگذشته اعليحضرت بارھا مسئله اينکه آنچه درايران ميگذرد ديگر قابل تحمل وسکوت نيست ومانبايد مانند گذشته
فرصتھا رااز دست بدھيم مطرح فرموده اند ولی مخاطب ،خودشان ويامبارزين بوده اند ولی برای اولين مرتبه است که
ايشان خارجيان راخطاب قرارميدھند وميفرمايند» :آياميشود سکوت کرد بيش از اينھا وآياميتوان گفت فعال ميخواھيم
مذاکره کنيم ديگر تاکی ؟« وبعد ھم ميفرمايند که چنين توقعی از خارجيان ،حق است.
اين توقع نابجاومحکوم ازسوی ملت ايران درحالی عنوان شده است که اعليحضرت خودشان ظرف سی و دوسال گذشته
کوچکترين گام قاطع ومصمم درمبارزه برای نجات وطنشان برنداشته اند درچنين شرائطی توقع ازخارجی ،التماس به
قبول نوکری تلقی ميشود.
درخواست کمک اگربرمبنای حق متکی به قانون نباشد ،التماس است که التماس ھم نوعی گدائی است وقبول ويارد آن
به ميل کمک کننده است درخواستھای ناموجه وناحق دررابطه بامسائل سياسی کشورھا از مرزگدائی وارد نميشود بلکه
از مرز معامله ياوابسگی وياقيمومت وارد ميشود وآثارش متوجه کشوراست )(..........
ھم امروز درخبرھا آمده بود که شورای مخالفين حکومت ليبی رادولت فرانسه بعنوان دولت مشروع ليبی شناخته است
وکشورھای اروپائی ھم درمقام شناسائی دولت مزبورھستند .تاريخ واسناد شاھدست که ﺳﻲ ﺳﺎل ﻣﺪام اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻨﺘﻲ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت درﺗﺸﻜﻴﻞ دوﻟﺖ ﺑﻌﺮﺿﺸﺎن رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎت اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎﺋﻲ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ازﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﻳﻢ واﺻﺮاروﺗﻮﻗﻊ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎ ﻣﺎراﺗﻜﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
محمد طھوری يکی از سبزھای سرشناس خارج ازکشور مطلبی نوشته که دررابطه بااصراروتوقع اعليحضرت به مداخله
وپشتيبانی خارجيان قابل توجه واستناداست نوشه:
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>دولت ايران درطول سی سال گذشته چنان ھوشمندانه ھرگونه ھمکاری باخارج رابه امری مذموم تبديل کرده که حتی
ليبرال ترين چھره ھای اپوزيسيون درنزديکی باعناصرتعيين کننده خارجی دچارترديد وشک ميشوند چه رسد به ھمکاری
مشترک<
غرض ازاشاره به نوشته طھوری ،سياست جمھوری اسالمی است درمذمت توقع وياھمکاری باخارجيان يعنی حرکت
ِ
اعليحضرت ما ترغيب به دعوت خارجيان درمداخله درامورايران
درمسير فرھنگ اعتقادی مردم وبرعکس سياست
واعالم رسمی اينکه بدون حمايت وپشتيبانی خارجيان جنبش ملی موفق نخواھد شد .فرھنگ ايرانی کدام راپذيراست
وازکدام نفرت دارد؟
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﺎﺳﻒ
عرض شد که دربيانات اعليحضرت توصيه ای تحسين آميزو متاسفانه ھمراه باتاسف است که برای سھولت خواننده
توصيه مزبور تکرارميشود.
»من ھميشه به رھبران سياسی کشورھاگفته ام که مباداشمابرای کسانی تعيين تکليف کنيد وياآدم تعيين کنيد وياازحزب
وياتشکيالت وشخصيت خاصی دفاع کنيد که نه تنھا به آن تشکيالت ضررخواھيد زد بلکه بقول معروف برچسبی به او
خواھد چسبيد وازان حالت استقالل درعمل خارج خواھد شد«
توصيه اعليحضرت يک توصييه طبيعی واخالقی وفرھنگی است ولی متاسفانه خودشان بادرخواست مکرر ازخارجيان
موجه را
مبنی برکمک ،پشتيبانی حتی تامرز دادن گواھی وطن پرستی وشرافتمندی وامثال آن بکارت اين توصيه
ّ
برانداخته اند وازطرف ديگر باجانبداری ازجنبش سبز بااسم ورسم وآنھم درحد سپربالی جنبش سبز شدن نشان ميدھد
که اعتقادی به توصيه خودشان ندارند .وانگھی اجابت درخواست مصرانه اعليحضرت ازخارجيان ،کلی است که قبول
واجرای آن مالزمه کامل وقطعی با ناديده گرفتن ھمه آن مبادا ھارا دارد .کمک ھمانطور که کمک کننده آن بايد
واگرنفس کمک ،برچسب بيگانه پرستی محسوب شود ديگر تفاوتی
وجودداشته باشد کمک گيرنده آن ھم وجوددارد
ِ
ندارد که کمک گيرنده کيست ھرکس که بنحوی ازآن کمک مستفيض شود آلوده به فساد واتھام خواھد شد وبقول
اعليحضرت برچسب بيگانه پرستی رابخود چسبانيده است.
درتطبيق مورد کمک ھای مادی ومعنوی آمريکا به جنبش سبز که فصل مشابھی است ھمراه با اعتراف مقامات سياسی
آمريکا ومطبوعات واظھارات مقامات ارشد کشورآمريکا واسرائيل که >مخالفان سرمايه مھمی برای اسرائيل ھستند<
)نيتاياھو( >آنھا به نيابت ماباجمھوری اسالمی ميجنگند< )شيمون پرز( >ايرانيھا برای ماانقالب ميکنند< )وزيردفاع
آمريکا( وموارد مشابه ديگر که درتحقيق »حاکميت جنبش سبز ازآن کيست«  ١قابل مالحظه است نشان وابستگی
جنبش به کمک وپشتيبانی وحمايت مادی ومعنوی بيگانگان است حال اگرماھيت اين رابط فساد ،برچسب بيگانه پرستی
باشد اين برچسب وآثار آن متوجه ھمه کسانی ميشود که اوال ايرانی بوده ودوم ازبعد ازافشای وابستگی جنبش سبز به
آمريکا واسرائيل ھمچنان درتبعيت وبيعت با آن جنبش اسرائيلی باقی مانده وعالمت سبز رابرای ادامه بيعت وحضور
خود درآن جريان بيگانه پرستی بنمايش درميآورند.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
درتحقيق >حاکميت جنبش سبز ازآن کيست<  ٢اين برداشت حاصل بود که چون حاکميت برجنبش سبز از آن آمريکا و
اسرايل معرفی شده پس بطور طبيعی فرماندھی کل عمليات ھم باآنھاست )ازياد نرود که به ادعای اسرائيل وآمريکا
درتعلق جنبش سبز به آنھا کوچکترين اعتراضی ازناحيه خردوکالن جنبش سبز نشد يعنی تائيد وحقانيت ادعای اسرائيل(
ِ
شده در وال استريت جورنال مورخ ١٠-٠٣-٢٠١٠
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را منتشرکرده که قرينه ای است که ميتواند نشان دھد که برنامه ھای اجرائی جنبشی ھا ازقبيل آتش سوزی ،غارت
واحتماال کشتاروغيره يعنی عمليات خيابانی بطورکلی ازجمله شعارھا از سوی اسرائيل فرماندھی ميشده است.
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ
مقاله بامعرفی >يوری لوبرانی< نماينده اسرائيل دررژيم سلطنتی ايران شروع شده وميگويد که او بزرگترين شخصيت
سياسی جھان دررابطه بامسائل ايران است واکنون نيز  ٨٣سال دارد ومسن ترين مقامات غيرنظامی اسرائيل و
مشاوروزارت دفاع اسرائيل ھم ھست نويسنده از قول لوبرانی مينويسد >وی دريکی از دفاترکارساختمان  ٧طبقه از
ساختمان ھای قديمی وزارت دفاع اسرائيل ھدايت وبررسی تيم چھارنفره ای رابرعھده داشت که بشکل پنھانی از
معترضان ايرانی حمايت کرده وبرنامه ھائی برای ناامنی داخل مرزھای ايران برنامه ريزی ميکردند
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﻜﻲ از اﺳﺒﺎب اﺛﺒﺎت اﺳﺖ
درشورش  ۵٧که ايران شاھنشاھی کوچکترين دشمنی بااسرائيل نداشت که سھل است اسرائيل ھم از حمايت شاه ايران
برخورداربود ،بمناسبت اينکه آمريکا عليه ايران شاھنشاھی برخواست چنانکه ديديد اسرائيل درکنارآمريکا عليه شاه
ايران قرارکرفت وبرنامه ھای ناامنی خيابانی را بوسيله ھيئت  ۴نفره ای به سرپرستی لوبررانی تدارک ميديد.
آيا ترديد است اکنون که اسرائيل و ايران درقطب دشمنی باھم قراردارند وآمريکا ھم فعال عليه ايران است ،اسرائيل
ھمان برنامه کمک به شورشيان  ۵٧را دنبال نکند واگر ھم که لوبرانی پير وفرتوت شده لوبرانی ھای جوان اسرائيلی
بااستفاده از تجارب لوبرانی رھبری عمليات خيابانی وآشوبھای مربوطه جنبش سبزرااعھده دارنباشند؟ ھمان
شعارسازی اسرائيلی ھا بخشی از عمليات ومبارزه خيابانی بوده که عيان شد وبقيه اش راھم بايد ازراه قرينه وقياس
بدست آورد تا اسناد بيشتری فاش گردد.

