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  اع درمقابل تحريمهاآراستگي دف
  1 قسمت  نخست )71(

  شيخ حسن سياست اعتماد سازيپشت پرده  
  حقوقدان -اميرفيض

سياست  ،ذرماه سال جاریآن تا آوتمديد  ژنو ماھه مقرردر موافقتنامه ۶ميدانيد که پس ازپايان مدت 
. خاموشی شعارمرگ شکل گرفت ۵+١درراستای اعتماد سازی درمذاکرات با  يکباره دولت شيخ حسن

مد تا با کشورھای آمريکا کدخداست وبا کدخدا بھترميتوان کنارآ، ھمراه با اظھاراتی مانند <مريکاآ بر
ازعالئم بارز سياست ) ظريف( >ايران ميخواھد پسرخوب جامعه جھانی باشد) <(شيخ حسن >اروپائی

   .اعتماد سازی جمھوری اسالمی است

   :بردوبخش زيراست مسيراين تحرير،

يا سياست اعتماد سازی جمھوری اسالمی ميتواند ازمراتب آراستگی دفاع درمقابل تحريم آ  - بخش يكم

 باشد ياوجمھوری اسالمی مي ۵+١ ثروکارگشای حل اختالفاتھا شناخته شود و ادامه اين سياست مو
  ؟خير

دستاوردھای پنھان  يا سياست اعتماد سازی يک مسيرحقيقی است ويا مسيری مجازی برایآ - بخش دوم

   ؟نآشده پشت 

تحريرحاضربرعدم ارتباط وتاثيرمطلوب سياست اعتماد سازی جمھوری اسالمی درحل بخش يکم  تفصيل
ِ  مدعو   ،. به اتفاقبا جمھوری اسالمی است  ۵+١اختالفات  دراين تحرير  مراتب وداليل اين مھم      ِ الحظه  م   
  .ميشويم

   اعتماد چييست

. اعتماد سبب اتکا کردن شخص به معتمد نرا ميل محسوس ناميده اندآاعتماد  يک امرقلبی است که حکما 
 دوستی و . اعتماد چيزی مانند توکل به خداست که سبب ميشود رابطه دونفر ازصفا وصداقت ميشود

ورد  ضرب آ، بطور طبيعی انسان را تحت اراده معتمد درمي. اعتمادن بنا شودآوامثال وکمک ومساعدت 
   .>  حاصل وجود اعتماد استريش وقيچیالمثل <

خاص ه اشين دونفربوجود بيايد ولی سرايتی ب، يک امر معنوی است که ممکن است به اعتباراتی باعتماد
  .رد وازپا می افتد               ُ يد ولی يکباره خ  آيھسته وکم کم پديد مآاعتماد  ،ديگرنداشته باشد
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    ِ ورد  آورد کرد ولی برآنرا برآموميت دارد وميتوان عن آ، اعتبار امری مادی است ووجود برعکس اعتماد
   .اعتماد ممکن نيست

ھنگی وجود ندارد شخصی ممکن است آنھا ھمآنکه دوواژه مترادف ھستند ولی بين آ اعتبارواعتماد با
   .ويابرعکس ه باشد ولی طرف اعتماد نباشدی داشتاعتبارکافی وسنگين

  دائره عمل اعتماد 

ن براين مقوله است که به علل مختلفی آ شخص طبيعی است ودائره اجرای اعتماد محدود بين دو ويا چند 
   .رشته اعتماد بافته ميشودتن که باز علل مزبور مربوط به صفات اشخاص طبيعی است بين دووياچند 

اين است که اعتماد بين اشخاص  ه قابل توجه که يکی ازمتکاھای اين تحريرميباشدبنابراين اولين نکت
    .حقوقی مانند شرکتھا ويا دولت ھا که شخصيت طبيعی ندارند جريان يافتنی نيست

درشخصيت ھای حقوقی خاصه کشورھا  که مبنای اعتماد بين اشخاص ميباشد زيرا امرقلبی وصفاتی
   .نميتواند وجود داشته باشد

اشخاص طبيعی به ميل وامرقلبی خودشان با افراد معامله ميکنند، اعتماد مينمايند ولی شخصيت ھای 
ان موھ .ساسی کشورحقوقی طبق اساسنامه واختيارات مديران عمل ميکنند ودولت ھا ھم طبق قانون ا

 مرا ميل و ت شخصی مانندفارغ ازصفاھا  قوانين اساسی کشورھا ويا اساسنامه شرکتطور که ميدانيم 
   .پايدار گرديده استی که مختص انسان ھا ست قلبی  وصفات

  :بيت معروف حافظ که ميگويد

  رد دل مارا     به خال ھندويش بخشم سمرقند وبخارراآن ترک شيرازی بدست آ اگر

دوشھررابخشش ميکند  ،مربوط به ميل واعتماد اشخاص طبيعی است که درمقابل اعتماد وفروتنی طرف
ولت کشورھا حتی يک سنگ بی ولی دررابطه با دولت ھا اين خبرھا وحاتم بخشی ھا ممکن نيست ود

   .کشوررا نميتوانند درراه اميال خود ازجمله سياست اعتماد سازی به بيگانه بخشش کنند ارزش 

 نھا ازمجلس يعنی نمايندگادولت کشور - رجوع ميکنيم باتفاق به اين توجه ،برای احراز اھميت موضوع
، دراين حالت چرا دولت ھا حق ندارند بدون خوب ،يعنی امين ومعتمد مردم ھستند ،مردم رای اعتماد دارند

. تنظيم قرارداد با کشورھا جزء کوچکی ازرای ؟تصويب مجلس باکشورھای خارج قرارداد تنظيم کنند
  ؟اعتماد دولت است

ر منافع ملی کشو ،سختگيری واحتياط را الزم دانسته  که مديران کشورزيرا اھميت حفظ حقوق ملی اين 
جمھوری  يا جاھالنه نکنند کهعالمانه     ِ شده   ی حساباعتماد زائی وبذل وبخشش ھا ،را فدای دوست يابی

  .اسالمی  درموافقتنامه ژنو کرده است
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کم اسالمی = قاعده حقوقی که توضيح شد درحقوق اسالمی خاصه تشيع مرعی نيست وحاحاشيه 

درموقعيت ولی فقيه وغيره  نسبت به جان ومال مردم حاکميت مطلق دارد وتشخيص او اصلح است نه 
   )پايان حاشيهقوانين مدون ويا حقوق بشر  (

  سير تكاملي اعتماد 

ن زمان ھا که جامعه درچارچوب آ . دراعتماد مانند سايرفنومنھای اجتماعی دارای سير تکاملی است
، سوگند وحتی يک موی سبيل مردان شفاھیاعتماد مردم برقول وقرار، چرخ حقوقی مدون قرارنداشت

ربنای ه زيبکلی دگرگون شد وقول وقرارھا ک ،باورود سيطره حقوق ،ولی سيرتکاملی اعتماد ؛گردش داشت
وبعنوان يک وصف اخالقی باقی ماند واعتماد تحت  دست داد از اعتماد محسوب ميشد اصالت خودرا

   .الشعاع قرارداد کتبی ووجود ضمانت اجرا قرارگرفت

درھمان قرونی که ھنوز سيطره حقوقی فراگيرجامعه دربرقراری اعتماد نشده بود وشيوه ھای کوچک 
کمترتحت  ،مردمان دنيا ديده نھا رواج داشتآوامثال  وچاپلوسی  صدقهوقربان  )شيوه مريدی( ابدالی

> يادگارھمان پدران ازتعارف کم کن وبرمبلغ افزاالفاظ ومداھنه ھای اعتمادی قرارميگرفتند وعبارت <
   .ماست

  سياست اعتماد سازي شيخ حسن

رد مورد انتظار جمھوری کارب ،اصالت معنائی ودرنھايت سياست اعتماد سازی جمھوری اسالمی فاقد
  :به دالئل زير است  ۵+١اسالمی دررابطه با مذاکرات با 

بت به سن بوسيله کشوری نآاعتماد ازاموری نيست که ايجاد  ،ورده شدآبنابرتعريفی که ازاعتماد  -١
نوعی  ،وتظاھربه ارادتمندی وکوچکی نمايندگان کشورھا درحد معمولشورديگر ممکن باشد ک

تلقی ميشود و به ھيچوجه رابطه ای برای ايجاد اعتماد بين  ی معول نزاکت بين الملل
   .دوکشورنميشود

 اد سازی کشورھا ھميناقدامات نمايندگان کشورھا درامراعتمدليل زنده اين مورد يعنی غيرقابل تاثيربودن 
بحث  بدون خواندن و ۵+١ازمخرج نشان دادن اعتماد به کشورھای  وعراقچی  ظريف قايان آبس که 

ن آ نرا امضا کردند ويک عکس يادگاری ھم گرفتند ولی درآدراولين نشست  درمواد موافقتنامه ژنو
م وضمانت اجرا وتدابيری است که از عدموافقتنامه ھيچ اثری ازاعتماد موجود نيست که ھمه اش فشار

   .حکايت دارد )يران(ا یجمھوری اسالمبه  ۵+١اعتماد گروه

 وينسون چرچيل سخنی ؛ماد به کشورھا بوجود نمياوردمنافع کشورھا درسطح بين المللی جائی برای اعت

  >انگلستان نه دوست دارد ونه دشمن فقط منافع مسلم دارددراين مورد دارد که ميگويد <

ھمين منافع کشوراست که مقتضی ميسازد که کشورنه دشمنی با کشورھای ديگرداشته باشد ونه اعتمادی 
   .کلمه به معنای عام



 حقوقدان -اميرفيض ..پشت پرده سياست  -١) ١٧( –آراستگی دفاع درمقابل تحريم ھا    ۶از  ۴برگ  ٢٠١۴/١١/٠٢(مھر شيد) يکشنبه 

صلی بنام اعتماد سازی وجود ندارد که نشان دھد چه اموری ميتواند سبب درحقوق بين المللی ف -٢
ن معلوم نيست آبنابراين امری که حد وحدود  .اعتماد شود وچه اموری سبب بی اعتمادی ميشود

نميتواند مالک اقدام  وفاقد ضابطه است  وبصورت کنوانسيون وعھدنامه بين المللی درنيامده
کشورھا ازمنشاء حقوق بين  نجا که روابط حقوقی کشورھا باآ واز شوددولتھا با دولتھا شناخته 

ن است که موقعيت حقوقی آموردی  که درحقوق بين الملل منشاء ندارد به معنای  استالملل 
سياست اعتماد سازی امری مجازی ودرتطبيق مورد ( بشمارميرود  ندارد والجرم امری مجازی

  .)وساخت جمھوری اسالمی است
قبل ازتنظيم موافقتنامه  ماد که نقطه مقابل بی اعتمادی ودرمسيردشمنی ميتواند قرارگيرداعت  -٣

 نه ھنگاميکه جمھوری اسالمی سخت در ،ممکن است موثرواقع شود نه دراجرای موافقنامه
ّ                          نه موافقتنامه ژنو که درجو  دشمنی وبی اعتمادی طرفين  ،مضيقه اجرای موافقت نامه قرارگرفته                         

  )اظھارات مسئولين جمھوری اسالمی(  .تامضا شده اس

  موقعيت حقوقي اعتماد درجمهوري اسالمي 

وانجام ھرعملی که ميکنند وانجام وظيفه  دولت کشورھا براساس قانون اساسی  اعمال قدرت -۴
  اساسی  تلقی ، خالف وتجاوزبه قانونباشد نرا مجازودرحيطه اقتداردولت قرارندادهآقانون اساسی 

   .ميشودوبی اعتبارشناخته 

به کشورھا خاصه کشورھای  وتوکل   قانون اساسی جمھوری اسالمی يک قانون اسالمی است واعتماد
 )مريکاآشامل   ۵+١کشورھایکشورھای خارجی ( ،رن کشوآاست وقانون مواجه  مکرر نیآمنع قر با کفر
  .)١۵٢اصل ) با جمھوری اسالمی ميشناسد (ابدی جنگ وخصومتدرموضع محارب (را 

) نظريه محققين خارجی وجمھوری اسالمی(کشورھای سلطه گرشناخه ميشوند  ۵+١مريکا وکشورھای آ
ھرگونه تعھد دربرابرکشورھای سلطه گررا محکوم وبی  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی ١۵٢اصل 

    .نآاعتبارميداند  که ازجمله است موافقتنامه ژنو وتعھدات پيامد 

ده تا چه عروضه  قانون اساسی جمھوری اسالمی اجازه امضای موافقت نامه ژنو راھم ندابنابه دالئل م

  به امريکا را دراجرای موافقت نامه ژنو رھبری کند  واعتماد رسد که دولت سياست تمکين

   درمقابل سياست اعتماد سازي جمهوري اسالمي 5+١

ست که تاکنون جمھوری اسالمی به ايجاد اعالم سياست اعتماد سازی ازجانب شيخ حسن به اين مفھوم ا
ن آمريکا وايران وبرعکس نيازی نداشته واکنون که مدت موافقتنامه ژنو ودوره تمديدی آاعتماد بين 

درشرف اتمام است جمھوری اسالمی بفکرسياست اعتماد سازی افتاده است ودرراستای ھمين سياست 
نی ميشود کدخدا  يع گه نميشود وشيطان بزرمريکا شنيدآ است که ديگرحتی کوچگترين صدای مرگ بر
مريکا يکدفعه ھوس ميکنند که بشوند آند توی دھان دميز ارباب کشوراسالمی ايران ومردانی که دائم
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د تطبيق مور در فرزند خوب به فرزندی گفته ميشود که حرف شنو باشد و( خوب جامعه جھانی فرزندان 
  .)مريکا ميگويند گوش کنند وعمل کنندآھرچه 

يا اين تغييرروش با معيارھای قانون اساسی جمھوری آ؟ يا اين جريان يک امرساده وقابل قبول استآ
  ؟اسالمی ميخواند

  يکی ازشخصيت ھای جمھوری اسالمی که يادم نيست ميرحسين موسوی ويا رفسنجانی است گفته است

ضو مطلوب جامعه جھانی سخت محمدی باشيم وھم عيم که ما ميتوانيم ھم پيرواسالم  ناب اگرفکرميکن
به درک  ،. کامال درست است ھرکس قانون اساسی جمھوری اسالمی را حتی سطحی بخوانددراشتباھيم

  ساله گذشته رجوع  ٣۵مزبور خواھد رسيد تاچه که به جريان سياست خارجی جمھوری اسالمی ظرف 

  .کند

ھنگی سياسی واقعی با جمھوری اسالمی داشته باشد حتی روسيه آھيج کشورغيرمسلمانی نميتواند ھم 
    .مريکا قرارگرفته استآکه قطب مخالف 

درکوتاه مدت مده است <.....آن آ منتشرساخته که درقسمتی از یگزارشمريکا آموسسه ماسوچوست 
درازمدت بعلت وجود جمھوری ھای مسلمان انقالب ايران باعث مشکالتی برای غرب خواھد شد ولی در

  .اسالم وحقوق بشر)(  >سيای مرکزی اش ممکن است برای شوروی خطرناکترباشدآنشين 

ين درشورای امنيت رای اينکه روسيه وچرادارند   مشابه روسيه  وضعيت  ن وھندوستان ھم کشورچي
ترس ووحشت زيربنائی جمھوری  ناشی از بنفع جمھوری اسالمی درمورد فعاليبت ھای اتمی ندادند

 حق وتوی خود استفاده کرده بودند تحريماز ن دوکشورآن است واگر آوصراحت قانون اساسی اسالمی 
   .ھای شورای امنيت براه نمی افتاد

  قدرباور غرب به سياست اعتماد سازي جمهوري اسالمي

 می ازبابق عمل جمھوری اسالسوابان يک کارشناس سياسی با مالحظه خواننده گرامی اين تحرير بعنو
ه صراحت ھای اسالمی که ھنوزھم مصدرکارند وبويژگروگان گيری واظھارات مدعيان رھبری جمھوری 

سيد  ن درباره کشورھای کفر وازھمه مھمترقانون اساسی جمھوری اسالمی واظھارات مکررآتاکيدی قر
 مريکا وايران وآاعتماد بين دی شرمن درباب عدم وجود نعلی وشيخ حسن وظريف ومتقابال خانم و

 در ِ  ارگرک و موثر حتی نيمچه باوری پيدا کنيد که سياست اعتماد سازی شيخ حسنيا ميتوانيد آبرعکس  
که فشاراقتصادی به جمھوری اسالمی  وردآويا به اين حقيقت روی خواھيد  خواھد بود مذاکرات ھسته ای

   .سبب بکاربستن اين نيرنگ شده است

اعالم کرد که <دولت مبلغ سی ودو ھزارميليارد تومان به  ی جمھوری اسالمی روديروز وزارت ني ينھم
> به ماخذ بانک مرکزی ايران بدھی دولت به شرکتھای توليدی شرکت ھای توليد کننده برق بدھکاراست

   .رقم وحشتناکی است –ميليارد دالر  ٣٢برق ميشود 



 حقوقدان -اميرفيض ..پشت پرده سياست  -١) ١٧( –آراستگی دفاع درمقابل تحريم ھا    ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١١/٠٢(مھر شيد) يکشنبه 

دالربسته  ١٠٠اسالمی براساس بشکه ای بھای نفت بسرعت درحال پائين رفتن است بودجه جمھوری 
دالررسيده تمام محاسبات جمھوری اسالمی بھم خواھد  ٧۵شده است با سقوط قيمت نفت که اکنون به 

ظيمی مشکالت عبا افزايش توليد وفروش نفت ايران موافقت نکند و شرکت ھای نفتی مريکا آ ريخت واگر
رد جمھوری اسالمی را به شيوه اينھا که موارد مشابه بسياری دا ؛تحميل جمھوری اسالمی خواھد شد

درحاليکه کوچکترين  ،مريکا مشوق شده استآکوچک ابدالی وسعی در جلب عطوفت وقبول نوکری 
دبيرکل  زتاثيری درمعادالت سياسی عليه جمھوری اسالمی در رابطه بافعاليت اتمی ندارد ھمين ديرو

نھم پس ازسياست اعتماد سازی آ رضمانتی که برای اولين با  ،ژانس اتمی خواستارضمانت ازايران شدآ
واين بدان معناست که عقب نشينی جمھوری اسالمی واعالم سياست اعتماد شيخ حسن اعالم شده است 

   .سازی نه تنھا سبب ايجاد تسھيالت نميشود بلکه سبب تجری ھم شده است

ن است بين افراد تاحدودی ، رحم  وتقديم ريش وقيچی ممک، پوزش ازگذشته، مجيز گفتنکوچک ابدالی
اغوای طرف بشود ولی درمورد کشور ھا کامال اثری برعکس خواھد داشت يعنی  سبب موفقيت ويا

   .موقعيت عقب نشينی وعذرخواھی سبب تجری وفشاروزياده خواھی کشورطرف ميگردد

 ده راهيک سوار چھارپا اگراحساس کرد که چھارپا خسته وفرسوده است ممکن است رحم کند وقدری پيا
 افغانستان وليبینمونه حاضر، عراق و برود ولی انتظاروتوقع اين حالت دربين کشورھا ابدا وجود ندارد 

   مريکا کوچکترين تخفيفی درفشارتوقعاتشان نميدھد آوسايرکشورھاست که باھمه رنجوری وافتادگی 

  ؟پشت پرده سياست اعتما د سازی چه خفته استبخش دوم   

   به فرصت وتحرير اتی موکول ميگردد 

  

  

   

   

  

  

 


