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  اع درمقابل تحريمهاآراستگي دف
  1 ومد) قسمت  71(

  شيخ حسن سياست اعتماد سازيپشت پرده  
 دست ها باال تسليم مظفرانه !

  حقوقدان -اميرفيض

ازجھات مختلف خاصه  ۵+١، بی اعتباری سياست اعتماد سازی شيخ حسن  دررابطه با دربخش نخست
اکنون نوبت بخش دوم يعنی پشت پرده  ،ن مطرح شدآسياست بنيادی جمھوری اسالمی وقانون اساسی 

   .چه حرکت وھدفی نھفته است ،سياست اعتماد سازی

  پنهان كاري 

 رد يشتربا پنھان کاری درجوامع اسالمی خاصه جامعه تشيع ايران دارد وشنائی بآتحريرحاضرنيازبه 
   .ن با دنيای حاضربکلی متفاوت استآمعنا ومفھوم اجرائی  اينکه  نھايت

> عنوانی است که اقتباس ازاجرای حقوق عامه پشت پرده اعتمادسازی است< عنوان اين تحرير که
 ردم درنھا بردخالت مآيعنی کشورھائی که فرھنگ ملی  ؛درکشورھای غيراسالمی خاصه تشيع است

 دولتھا برای پنھان کاری به پشت پرده نيازن آ ،بدين لحاظ . دارداراصر شت خودشان وکشورشان سرنو
 اين ولی درکشورھای اسالمی خاصه تشيع ،دارند وبسيارھم احتياط ميکنند که اسرارشان فاش نشود

ه زندگیکومت وحتی حاساسا حق دخالت مردم درسياست و مشکل وجود ندارد زيرا ّ  روزمر  ھم شرعا      
ا بوبطورکلی سياست وکشورداری است وتشخييص مسائل شرعی وعرفی ت برای مردم شناخته نشده اس

   .ردم نيست با روسای مذھب استم

  :مده استآدرکتاب عقايد وتعاليم شيعه چاپ نجف 

ان است وھمانطور که ن. فرمانفرمائی ورئيس مسلما، مجتھدجامع الشرائط  نايب امام است<درغياب امام
، مجتھد مد ھاوحکومت وفرمانفرمائی درميان مردم راداردآوپيش حق اظھارنظر نھائی درحوادث  ،امام

  )۶٢و۶١(صفحات                                            >جامع الشرائط تمام اين مناصب رادارد

ھان گاه بشوند که باب پنآه درکشورشان ميگذرد نچآ حق وتکليفی نيست که ازشيعه ای مردم بنابرين بر
 اعتراض کردن و –> انتقاد کردن ن ھم نيستآوقتی حق نيست تبعات <  کاری برای دولت بوجود بيايد
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حتی قيام، ازتبعات  اطالع يافتن وداشتن حق است وقتی حق نبود باالطبع نه اطالع يافتن موثراست ونه 

   .اطالع يافتن لزومی پيدا ميکند

کسانی که اعالم فساد درکشورکنند <ضائيه جمھوری اسالمی تھديد کرد رھمين ماه جاری رئيس قوه قد
ت چين ازافشاکردن مقامارھمزمان با خبری بود که دادستان کشورچين اعالم کرد <> اين خبتعقيب ميشوند

  )سی–بی –بی  ٢٠١۴اکتبر ٢٨( > ولتی حمايت ميکندد

باب فساد درجمھوری اسالمی ممنوع است ودرسايرکشورھا يک حق مسلم ميدانيد چرا حق اعالم جرم از
درجامعه تشيع حق مزيورمنحصرا متوجه مجتھد جامع الشرائط  برای اين است که ؟مردم شناخته ميشود

ن آدرسايرکشورھای جھان حق مزبور از لیو ،نه ھمه مردم ،سيد علی خامنه ای ويکی دونفرديگراست
   .اعالم جرم ناميده ميشود ،ن عملآ ی ميکند کهن کشورزندگآ ھرکس است که در

ت مده اسآدرتاريخ تشيع  ،يعنی عدم اختيارمردم نچه عرض شدآ بھترين واصيل ترين تفسيری که بر
ن تفسيردرکتابش تحت عنوان کيفيت انتخاب آ ری دررابطه بارامام صادق است که شيخ منتظيتفس

  :رھبرچنين گفته است

يم ت<علما ما ھس = >نھا وبقيه مردم کف ھستندآ، شاگردان تقليد اساتيدند وطالبدرجامعه تشيع مراجع <
   .>وشيعيانمان دانشجويان وبقيه مردم کف ھستند

  .>پادشاھان حاکم برمردمند وعلما حاکم برپادشاھانھمو ازقول امام صادق نوشته <

   .راجع تقليد ھستندعلما وم                                                         ِ يعنی ھمه مردم ايران حتی پادشاه  مانند مردم عادی کف ومقلد  

 :گفت ١٣٧۶رئيس قوه قضائيه درسال  ؛يت هللاآدرزمينه نظريه فقھی وشرعی منتظری معروف به 
  ٢ .غيرروحانی حق دخالت درسياست را ندارد><

يعنی غيرروحانيون فقط بايد درھمه امورحتی يعنی سياست فقط حق روحانيون است نه غيرروحانيون 
  .تن که يک فردعادی نيسآگوينده که  خيلی حرف بامعنائی است خاصه ،سياسی ازروحانيت تبعيت کنند

  کليه رساله ھای مراجع تقليد از خوانساری وبروجردی وخمينی وشريعتمداری دريک حکم مشترکند که 

) تقليد کند ولی دراحکام دين يابايد مجتھد نبوت ومعاد –توحيد شخص مسلمان نميتواند دراصول دين (<
احکام دين شامل ھمه امور ازاقتصادی وسياسی ونظامی وقضائی گرفته باشد ويا ازيک مجتھد تقليد کند (

  .تا امورزندگی وزناشوئی ومرگ ميباشد)

بی ربط  ،کردهتقسيم  مجتھد وکفکه جامعه رابه دودسته  مالحظه ميفرمائيد که منتظری وامام صادق
  .قرارداردنھا آو رساله ن عينا مورد عمل وتائيد شيعيان آنبوده وربط 

                                               
 ک-بزرگی است. حاين در مقابل سکوالريسم که مدعی است سياست از دين جدا باشد. حرف  - ٢
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يافتن  گاھیآحق  ،ملت( ه شودفتگيا مضحک نيست که آ ؛فه تشيع استفلساين اظھارات واقعيت وحقيقت 

نھا ت ،. کفيک تشبيه سطحی نيست شبيه امام صادق به کف بودن مردم ت ؟)ازجريانات را داشته باشد
. بظاھر کف چيزی است ولی درواقع ھيچ چيزی است که اثروجودی ندارد يعنی فوری برطرف ميگردد

ولی درواقع وبراساس تشخيص حقوق ايران يک ملت اند  ، مردم متشيعظاھر، بدرتطبيق مورد ،چيزنيست
   .يک کف ھستند ،اسالمی تشيع

رويکرد < :ژانش اتمی بين المللی گفته استآرکل يبدرجريان تنظيم اين تحرير خبرگزاری ھا خبردادند که د 
  .>ژانس قابل توجه است ولی جمھوری اسالمی بايد ضمانت بدھدآجمھوری اسالمی به تذکرات 

يا درھيچ عھدنامه بين کشورھا تا کنون مسئله ضمانت يکطرف مطرح بوده است که ضمانت خواستن آ

ديديد که ھيچ اعتراضی ھم ازناحيه جمھوری اسالمی  .؟ ابدا ابداازجمھوری اسالمی نمونه دومی باشد

. ميدانيد چرا زيرا قرارداد ھای بين المللی بين کشورھا که مردمش دارای حق حاکميت ھستند امضا نشد
  .ميشود نه باکشوری که مردمش دررابطه با حقوق سياسی کف تشريف دارند

  نھا که آند <دفرمو ۵٧که درتائيد انقالب اسالمی  جمله تاريخی شخصيتی تکانم دادھمينجا
ثاربيانشان اين آ > که مفھوم وھستند ازدرک جريانات تاريخی غافلند ۵٧منکرانقالب اسالمی 

 ن يک تکليفآخی ومشارکت درحرکت وتائيد است که تبديل مردم ايران به کف يک جريان تاري
  .روشنفکرانه است

 > يت هللا خمينی که برای آھای ناراضی ايران به خاطرتئوريھای توده يا او که درکتابش نوشته
هللا خمينی  يتآن بدنبال آ نرفتند مردم به خاطر بود بدنبال اويت قريب به اتفاق بکلی ناشناخته اکثر

ط انقالب ايران فق  -مم وقاطع داشتند خود احتياج به يک رھبرمص مبارزه درفتند که برای پيشبر
کس ديگری غيرازخمينی داشت امکان  نراآموجود بود که اگررھبری قيامی وسيع عليه رژيم 

                  >نرا داشتآاستقراريک رژيم دموکراتيک وغيرمذھبی  متصوربود مثال اگردکترمصدق رھبری 
   )٩٨(چھارراه سرنوشت 

 ديگری نوشته است:   

ان سان اين خشم فروخورده وبغض ھای درگلوشکسته  خاموش ما به انفجاری مبدل شد که سرانجام بد
 رسايه يگانگی بی نظيرمردم وويداد تاريخی د. اين رھم کوفتدر ملت ايران باقاطعيت دربارراکه ميدانيم 

  ار)يمبانی انديشه ھای سياسی بخت(                    .سياسی واجتماعی ممکن شدی اتحاد ھمه گروه ھا

، بغض ميبردند دم بودن رنجآ مردم ايران درزمان شاه از ؛اين است )  (اظھارات باال  مفھوم واقعی
    !عليه رژيم کشورقيام کردند ،وبا اتحاد ويگانگی برای کف شدن گلويشان را فشرده بود

خرين جائی است که آوزارت خارجه ايران < :مريکا درسازمان ملل متحد گفته استآ بولتون سفيرجان 
صوم حرفھای سان ميکند که بايک چھره معآازجريانات مطلع ميشود واين امر، اين کاررابرای ظريف 

  .>کامال خالف بزند
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 د معرفیحتی مراجع تقليد ھم که استا ،يعنی درجامعه تشيع ايران حتی وزيرخارجه کشورھم کف است

نکه ازجريانات کشورمطلع است آ حتی شخص خامنه ای ھم ازمسائل کشوربی اطالع ھستند وشده اند و
 رميشود وبه خامنه ای دستورات وکه ھرچند وقت به مالقات ظاھ ؛تصميم ميگيرد امام زمان است و
  !!موزش ميدھدآ

 معنايش ھمان کف بودن مردم  ،المی حق حاکميت مردم سلب شدهاينکه درقانون اساسی جمھوری اس
   .نچه درکشور ميگذرد استآ وعدم نيازبه اطالع مردم از

 :ندارد گفت ازمسائل کشور گاھیآھيچ  کف است و ظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی که خودش
نرا آجرات ندارد  عبارتی که ھيچ مسئول کشوری >نميخواستم مردم ازکمپين کارگزاران مطلع شوند<

     .ياوردبرزيان ب

 حق حاکميت راازخدا دارد وبه اعتباروکالت درحکومت تشيع ايران يعنی امام زمان  تعلق حاکميت به خدا
  .ن به خامنه ای تفويض حق حاکميت ميکندآ

نتيجه وروال حکومت تشيع جمھوری اسالمی تسليم ورضا به حاکميت خدا وواسطه ش پا افتاده ترين پي
ن آويا کنجگاوی برای شناختن راه ورسم حکومت وتصميمات ع مخالفت وھرنو ،گری امام زمان است

   .کارخدا وواسطه گری امام زمان ومردود استدخالت در

ھراطالعی ھم که دردست ! البته که خير؟ يا ھيچ ايرانی ازحقيقت مذاکرات وتصميمات ژنو مطلع ھستآ
 زيرا اساسا در ،گان ايرانی که خودشان ھم چيز درستی نميداننداست ازخارجيان است نه مذاکره کنند

   .، دانستن انحصارمراجع است نه غيرمجتھدشيعتجامعه 

بعد  امروزه اينترنت مھمترين وسيله عمومی وارزان برای کسب اطالعات است وبرخی عقيده دارند که 
گاھی يافتن آتش وچرخ وبرق مھمترين است ولی جمھوری اسالمی به دليل عدم نيازمردم به آکشف  از

ھيچ اھميتی به اينترنت نميدھد وسرعت اينترنت درايران ازافغانستان وحتی ليبی جنگ بطورکلی درھرباب 
ابرژاپن است  ولی بر٣۵٠٠ھزينه اينترنت درايران دوبرابرافغانستان و و ،ده وپريشان ھم کمتراستز

است وجالب اينکه جمھوری  ۵٧برابرقبل ازشورش  ٧امامزاده وجود دارد که  ١٠۵٠٠درعوض درايران 
  .ميليون دالر) ١٨٠يعنی به تسعيربانک مرکزی (ميليارد تومان ھم به امامزادھا بدھکاراست ١٨٠اسالمی 

  نتيجه اينكه

 ارد که مردم رادرجريانات سياسی وحتی نتيجه متخذه اين است که نه جمھوری اسالمی تکليف د
لند سربوکه قبول کرده اند ازاوج اقتدارملی وفرھنگ غنی نيانی اقتصادی کشوربگذارد ونه ايرا

  .دارندگاھی ازمسائل کشورآ حقی بر ،ل شوندبه کف تبدي ،خود
  شيخ حسن ودولت جمھوری اسالمی نيازی به پنھان کاری ندارد وسياست اعتماد سازی يک

   .ھم ربطی پيدا نميکند کفروراست است وبه ايرانيان يعنی  و شکارآسياست 
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  درسياست اعتماد سازي شيخ حسن  حقيقت

  ها توقف دورزدن تحريم

 ھا از مواجه است مسئله دورزدن تحريمن آ باھای ايران  مريکا دررابطه باتحريمآيکی از مشکالتی که 
ی است بطوری که وقت ومخارج سنگينن مستلزم صرف آط واسقا وی ايران است که شناسائی مراحل س

است الزم  ن زمانی وقت گيرآ ميليارد دالر تخمين زده اند  ومھمتراز ٣٢مريکا آبرای  نراآبرخی ھزينه 
تحريم ھا درامان مانده  ثارآ که عوامل دورزدن تحريم ھاشناخته شوند ودراين مدت جمھوری اسالمی از

   .است

ن بدرد اين آ از یھا توسط ايرانيان نوشته که اشارات تحريم مجله اکونوميست مقاله ای درباره دورزدن
    .تحرير ميخورد

به اين نتيجه رسانده که تحريم ھا فقط روی کاغذ معنا می يابند وکافی  را نھاآتالشھای بازرگانان ايرانی 
مالقاتھای  -نفت ايران بعنوان نفت عراق به کشورھای ديگر تحويل داده شود ،است که با جعل مدارک

دن ز کشورھای اروپائی به دور -لمانی درترکيه صورت ميگيردآ ازرگانان ايرانی با بازرگانان انگليسی وب
انان بازرگ –دوبی جعل ميکنند  ايرانی کمک ميکنند ومقصد محموله ھای تحريمی را رھا ازطرف تجا تحريم

بازرگانان  گفته  - دھا ميکنن دورزدن تحريم مد خودراصرفآدرصد در ٣٠ايرانی به اکونوميست گفته اند 
 وبسياری موارد ديگر که نشان ميدھد دورزدن تحريمدرصد بھای معامله رابه جاعلين اسناد ميدھند  ۶اند 

   .ن تا کنون موفق نبودهآھا يک تجارت بسيارحساس ونوظھوراست که مقاومت درمقابل 

   .ارجی وايرانی نيستمريکا برای مقابله با دورزدن تحريم ھا فقط تجاروواسطه ھای خآمشکل بزرک 

   :سايت خبری بازتاب درششم ارديبھشت سال جاری نوشت

 ۴٠ھا ساليانه رقمی برابر برادران شاغل دررشته دورزدن تحريم همد تحريم برای برادران وشبھآدر<
ی ايران برا< :بنوشته بازتاب >شورمحسوب ميشودد تومان است که بزرگترين بيزينس کھزارميليار

مريکا وصيھونيسم نميشود بلکه آھا متوجه  ا تدابيری اتخاذ کرده  که تنھا نفع تحريمھ مقابله با تحريم
ھا صاحب ثروتھای نجومی  برادران ودانه درشتھائی درداخل کشورھستند که به بھانه دورزدن تحريم

   .>شده اند

ت افراد تحريم ھا درفھرس اينکه اسامی فرماندھان سپاه پاسداران به اتھام نقش داشتن دردورزدن تحريم
   .ھاست مريکا واتحاديه اروپا قرارگرفته اند دررابطه با فعاليت سپاه پاسداران دردورزدن تحريمآشده 

 را ، کاالھادريافت ميکنند روه واسطه عالوه برمبلغی که بعنوان پورسانتگاين < :بازتاب نوشته است
 اه عايدند وازاين رزقيمت بازارثبت ميکنور کرده وصادرات را پائين تراتبسيارگران تراز قيمت واقعی فاک

  >.مدی غيرقابل تصورميشوندآ در
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  شيخ حسن ديروز وامروزدررابطه باتحريم ها

قربانعلی دری  ؛اسالمی ايران  بوده است موزش دولتآ ھا دقيقا يک عمل مورد حمايت و دورزدن تحريم
 درديداربامھندسان بسيجی از ٩١بادی نماينده سيدعلی دراستان مرکزی درتاريخ ھفتم اسفند سال آنجف 

فرصت سازی  حريم ھارا دورزده ووری واستفاده ازظرفيت ھای موجود تآباخالقيت ونونھا خواست <آ
   >دکنن

   :شيخ حسن درھفته اول رياست جمھوری اش درکنفرانس خبری گفت

مريکا عليه ايران غيرقانونی وتجاوز به حقوق ملت بزرگ ايران است ما بايد باتمام آجديد  یھا تحريم<
نھا بھانه شان اين است که ايران تحريم ھارا آالبته  ؛توان وقدرت دربرابراين تجاوز ايستادگی کنيم

نھا جنايت عليه بشريت آ ازنھا غيرقانونی وبرخی آالبته که ما تحريم ھارا دورميزنيم چونکه  .دورميزند
  )٢٠١۴اگوست  ٣١کنفرانس خبری  (    .                                                                 است

افتخار رئيس جمھوربه زنامه ھای تھران شد <نجا بود که تيتر اول روآ اھميت اظھارات شيخ حسن تا
  .ھا> زدن تحريم دور

ھای  مريکا دراموراطالعات مالی وضد تروريسم که برپرونده تحريمآديويد کوھن  معاون خزانه داری 
ن مسئله معامالت طال بين ايران آومتعاقب به ترکيه رفت  ١٣٩٢بھمن  ٧ايران ھم نظارت دارد درتاريخ 

رضا ضرب وبابک زنجانی تھامات به اردوغان گرديد بانک ترکيه مطرح وسبب يک بحران سياسی وا و
  .دمريکا ومخالف اردوغان شاخص گرديآومسئله فتح هللا گولن مورد حمايت  دستگيرشدند 

راتھديد کرد که بايد ازسياست ھای مالی  ٣ )با سران ترکيه،  بانک (ايش بانکديويد کوھن بدون مالقات 
   .مريکا تبعيت کندآ

     .ستتوسط ايران ا  روزنامه وطن نوشت يکی ازاھداف ديويد کوھن بستن راه ھای دورزدن تحريم ھا

  )٩٢ديماه  ۵شماره (                                                                                               

 تحليگران نوشتند ھدف اصلی ديويد کوھن بستن راه ھای دورزدن تحريم ھا وتوليد فشاربيشتربه ايران و
   .مريکاستآبه تسليم به نظرات  مھوری اسالمیجکردن  وادار

 منامه ای به معاون اول خود نوشت وکاسبان تحريدرشرائطی که به اختصار به اشاره رفت شيح حسن 
نجا که مبارزه بامفاسد اقتصادی الزمه پيشرفت وعدالت آازرا مفسدان اقتصادی خوانده وتوضيح داده  < ھا

  .>است ضروری است مواد سوء استفاده ازشرائط تحريم مورد رسيدگی قرارگيرد

اکنون اين فرصت پيش روی خواننده اين تحريراست که قھرمانی شيخ حسن رادردورزدن تحريم ھا که  
مقابل ھم قرارداده وتشخيص بدھيم که مسئله  که تعقيب کاسبان تحريم ھاست ه شد بادستوراخير اوارائ

                                               
 ک-ح بانک تجارت. –بانک کار  - ٣
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 .ن دست ھا باال وتسليم مظفرانه جمھوری اسالمی درمقابل شيطان بزرگ  استاعتماد سازی درماھيت ھما

 سازی قرارگرفتنميشود درجريان اعتماد <: شيخ حسن دراين باره جمله ای دارد که شنيدنی است گفته
  >.وتحريم ھارا ھم دورزد

ی خالف قانون وبعضا جنايت ھا زدن تحريم ن سربلندی وافتخاردرمقاومت ودورآچگونه ممکن است 
يه مريکائی به ترکآکه شيخ حسن درچند ماه قبل اعالم کرد ورسانه ای شد  با سفرديويد کوھن بشريت  

  ؟شود ھا تبديل به مفسده ومجوز تعقيب دورزدگان تحريم

باشد ومتصدی  کفرا نمی پذيرد مگرکسی که طرفش  درجه ذلت بار ١٨٠دم باشرفی اين تغييرآھيچ 
    .فدای اسالم ويک موی امام زمان استجمھوری اسالمی باشد  که وطن ومنافع ملی وغرورملی 

 کهھا را مفسد خوانده سبب خواھد شد  اخيرشيخ حسن که فعالين دورزدن تحريم بطور حتم بادستور
ائی مريکآھن وازترس مجازات ھا عقب نشينی کنند ودرنتيجه خواست ديويد کھا  فعالين دردورزدن تحريم

ف ھا که متوق ودورزدن تحريم فتيخ حسن  تحقق خواھد يازدن تحريم ھا براحتی بوسيله ش درتوقف دور
  .ميگردد شکارآ يشتر و بيشتربھا  نوقت فشارتحريمآشد 

  ؟ميشودمريکا راضی آ ،دست باال ،يا باتسليمآ

  درفرصت ديگر به اتفاق 

     

  

  

 


