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  حقوقدان -اميرفيض

تحرير حاضردررابطه با اظھارات متوالی ومتواتر شيخ حسن وظريف است که حاصل توافق جامع را ايجاد 
ايران  ربراب <توافق ژنو تسليم قدرت ھای بزرگ در :دراين زمينه شيخ حسن گفت .اقتداربرای ايران ميدانند

 :باالخره ھمين ديروز گفت و، ايران است> برابر وردن شرق وغرب درآفرود سر توافق ژنو  –بود 
و امروز ، <ھيچکس نميتواند درطول تاريخ بگويد برجام منطبق با عظمت وعزت ملت ايران نبوده است>

  .تھديد کرد با عالمت انگشت  ھم خيلی جدی مخالفان توافق جامع را مستقيما

يچوقت ايرانيھا راتھديد نکنيد> تھديد شيخ حسن نشان داد که <ھ :ھا گفت ئیآمريکاظريف به  پيش یچند
   .تھديد ايرانيان رابگذارد برعھده نوکران ايرانی که دارند مثل شيخ حسن آمريکامقصود ظريف اين بوده که 

  .<حاصل توافق جامع اقتدارايران است> ويزان شده که آھم به اين عبارت  ظريف

  ؟بيشتراست يا پاکسان که بمب دارد ام نفوذ ايآال را مطرح کرد که وظريف برای اثبات ادعای خود اين س

ادعائی  ظريف درھمان اظھاراتش اشاره ای دارد که اين تحرير ترجيح ميدھد قبل ازورود به موضع اقتدار
  .تشريح کند نراآ ،جمھوری اسالمی

   اعتراف مهم

بعلی آ کارگاه کوچک الکتريکی در وژ ساخت پاکستان دريکيظريف گفت درسالھای قبل ما ازيک سانتيف
   .قدری اورانيوم يک ودودرصد ساختيم واشتباه کرديم واين کاررا گزارش نکرديم واين شد اسباب زحمت ما

صريح که برای اولين بارتوسط يک مقام رسمی ورئيس مذاکرات ھسته ای فاش ميشود  ابعاد  اين اعتراف
  .نھا اشاره ميشودآ موثری دارد که به برخی از

بنا براظھارات عبدالقديرخان که به پدربمب اتمی پاکستان معروف  ١۴/٣/٢٠١٠واشنگتن پست درشماره 
قای گری ميلھولين مديرپروژه کنترل ساحھای ھسته ای جھان گفته آشده است (اين معروفيت واقعی نيست 

نظيم درت، بخشد>) ه ھسته ای خود  را تحققم<اگرکمک چين نبود پاکستان ھيچگاه نميتوانست برنا :است
قای شمخانی وزيردفاع ارتش ايران ازمقامھای ارشد سپاه پاسداران با ھواپيمای آورده است که آشرح واقعه 

مد وبه رئيس ستاد ارتش پاکستان گفت که برای دريافت بمب ھای ھسته ای که وعده آباد آنظامی به اسالم 
  .مده امآنھا داده شده آ

ا زمانی است که احمدی نژاد رسما اعالم کرد که <ما دنبال داشتن بمب زمان مزبور مصادف ب- توضيح(

  پايان توضيح)  ،نرا تجويز نميکند>آاتمی نيستيم زيرا اسالم 
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باالخره روزنامه مزبور نوشته است که درنھايت دولت پاکستان موافقت ميکند که قطعات دوسانتيفيوژ قديمی 
اورانيوم وھمچنين فھرستی ازاسامی فروشندگان تجھيزات  ونيز طرح ساخت سانتيفيوژودستگاه غنی سازی

ميليارد دالربوده ١٠بنا براظھار عبدالقديرخان ارزش اين موافقت نامه بالغ بر .اتمی رادراختيارايران قراردھد
   .است

  ابعاد موثرشهادت مزبور

کرده  یخان نقل شھادتاعتراف ظريف دقيقا تائيد کننده نوشته روزنامه واشنگتن پست است که ازعبدالقدير*
  .شامل گردد ايران را تمام اطالعات فنی وغيرفنی وتجاری فعاليت ھسته این ميتواند آوابعاد  است 

ن کمک ايران به کسربودجه پاکستان بوده چه سرنوشتی آميليارد دالر که عنوان رسمی  ١٠رقم  
   ؟پيدا کرده است  ومجوز اين حاتم بخشی چه بوده است

ميليارد دالراعالم کرده چگونه ميتوان کمک به  ١٠قادرخان بھای معامله مزبوررا درحاليکه عبدال 
  کسربودجه پاکستان راپذيرفت که يکی ازمقامات پاکستان به واشنگتن پست اظھارداشته است؟

سال است مورد تکذيب  ١٠ کهرا یچه لزومی داشته است که وزيرخارجه جمھوری اسالمی موضوع 
سالمی است بدون نيازوپرسش فاش کند. اين فضولی بی موقع نشان مقامات مسئول جمھوری ا

مسئله فعاليت ايران برای خريد بمب اتمی وسانتيفيوژ  ۵+١ميدھد که درمذاکرات بين ايران وگروه
ئی ھا داده شده آمريکادرمذاکرات به واطالعات ديگرازطرف ظريف وديگرافراد ھيئت ايرانی 

برای رفع اثرازفاش کردن اطالعات رح ساخته  درانتظارموقعيتی نرا بالمقدمه مطآون واگرظريف اکن
اش ف از فاش ميکند، نفس عمل را نراآ. زيرا اکنون که اتمی ايران بطورمحرمانه به بيگانگان است

  .ايران خارج ميسازد ساختن اسرار
ه ای اعتراف ظريف تمام ادعاھای متوالی جمھوری اسالمی را مبنی برمخالفت با داشتن سالح ھست 

باطل ميسازد واعتراف وزيرخارجه جمھوری اسالمی که درعين حال رئيس ھيئت ايرانی ھم ھست 
جمھوری  ناسخ ومبطل ھمه فتاوی واظھارات مکررسران جمھوری اسالمی مبنی برپاک بودن

   .ازفعاليت ھای ھسته ای نظامی است اسالمی 
ھيچ سابقه  –ن الزم نداند آا درخرج ده ميليارد دالرثروت کشور پول کمی نيست که نظارت مجلس ر 

برخی اطالعات  يا دوسانتيفيوژ فرسوده وآاين مورد که مجلس درجريان امربوده وجود ندارد.  ای در
نھم کشوری که مدعی آ !ميليارد ميتواند برای ايران خرج بردارد ١٠درس تبھکاران تجاری آوچند 

  .اين مسئله مھم را دارد است دنبال سالح ھسته ای نيست؟ مجلس تکليف ورود به

  اقتدارجمهوري اسالمي!
درجمھوری اسالمی  اننآجمھوری اسالمی فراموش ميکنند که تصدی  ،موضوع اين است که حضرات

ا نجآ ميشوند و ، مسلمان ومومن به اسالمنجا که بايدآ براساس نص قانون اساسی وحقوق اسالمی است و
  ١. ی متوسل ميگردندحقوقی غيراسالم فلسفه ومبانی ، بهکه بايد

                                               
  ک-تزوير، تقيه و تنفيح است)  ح(کتمان، ھمين،  - ١
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بيشترمردم فرصت طلب وبی اعتقاد وضعيف با حالت مزبور مانوس ھستند وبھمين جھت است که ضرب 
وبرای مردم دشواراست که با افراد المثل <يازنگی زنگ يارومی روم> با استقبال مردم مواجه شده است 

  .دورنگ مواجه شوند

  اقتدار دراسالم

جوامع بشری غيراسالمی نيست. اقتدارکه دراسالم به معنای  ن درآ مشھور راسالم اساسا اقتداربه معناید
ادعای اقتداربرای بندگان و سوره نسا) ٨يه آ( خدا شناخته ميشود نه بندگان خدا  ِ ن  آ قدرت مطلقه است از

 به پيامبران خودش را اقتدار اين ادعا وجود دارد که خدا ھرچند درمذاھب وابسته به اسالم .است خدا شرک
کردن خاصه به ائمه دليلی وجود ندارد معھذا منبع قدرت  وائمه (تشيع)عطا کرده است  گرچه براين عطا

   .واقتدارخداوند است نه شخص ديگری

اين تعريف ھم جائی برای  در ،ثاروابداعات وفرماندھی شخص ميداندآبرنارد راسل اقتداررا نتايج افکارو
 دنتابع افکاروابدعات وفرماندھی شخصی نيست انمسلمانا يست زيرن یاقتدارمسلمانان ويا اسالم يافت شدن

ين قوانی اجرا نچه راکه يک مسلمان تبعيت ويا الگوی کارخود ميداند قوانين وتصريحات اسالم است  وآ و
 يعنی ھرکس احکام وقوانين اسالمی است  اسالمی ھم اقتدارشخصی محسوب نميشود بلکه اقتدارناشی از

   .ن اقتداراسالمی بھره مند خواھد شدآ احکام اسالمی باشد ازکه متصدی اجرای 

 . اين تعريفگران به باورھا وخواست ھای خود گرفته اندبرخی اقتداررا توانائی شخص دربرانگيختن دي
 باور شده درمتن (قران وسنت) است و نميشود زيرا باورھای اسالمی احصاءھم پاسخگوی اقتداراسالمی 

   .شخصی تلقی نميشود

عده ای يکی ازاصول اجرای اقتداررارضايت ميدانند وعقيده دارند که فرق بين اقتداروقدرت ھمين رضايت 
   .ن بايد ھمراه مشروعيت ورضايت باشدآاست که ابرازقدرت نيازی به رضايت ندارد ولی اقتداروخرج 

 راجرای قوانين اسالمی نيازبکاربردن اقتداردادراين حالت ھم اقتدارنميتواند دراسالم وجود داشته باشد زير
   .ورضايت ومشروعيت درنفس رابطه اسالمی است ،به مشروعيت ويا رضايت ندارد

باوجود ھمه مراتبی که عرض شد درفرھنگ اسالمی اقتداراسالمی وعزت اسالمی وجوددارد که شايد بتوان 
 اقتدارملی مختصری ھم گفت که درمقابل اقتدارملی قابل شناسائی است واين تحريربعد ازگفتگو درباره

   .درباره اقتداراسالمی خواھد داشت

  اقتدارملي 

 تداراق درتعريف،  اھی ھم واژه اقتدارملی بکارميرود.گھگ ،بسيارديده شده است که درکنارواژه اقتداروقدرت
ی وفرھنگی ونظامی واقتصادی ازاجتماع ،به معنای مجموعه تواتمندی يک ملت است درسطوح مختلف ملی

  .ی وغيرهوسياس

زادی آ عبارت (توانمندی يک ملت) بسيارپرمعنا ودرمحدوده وسيع غيرمحدودی متحرک است که برمحور
 چرخش دارد اگراين محورلنگ بود و ،اصلح                                                 ِ عقيده وتشخيص مسائل ودرنھايت حاکميت مردم درانتخاب  

   .اشدن ملت نميتواند مطرح بآزادی عمل کافی برای حرکت نداشت توليد توانمندی برای آ
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 اساسا اسالم و ؛بنده فاقد توانمندی است ؛امت بنده است .عنه است                                 ُ دراسالم  توانمندی امت اسالمی مفروق  
  .اقتدارملی باشد ،ن حقوقآقائل به ملت وحقوق ملی نيست که ازجمله 

  اقتداراسالمي وعزت اسالمي 

جای اقتداراستفاده شده است واژه عزت به  ن ازآقر وص اسالم ميداند ودرفرھنگ اسالمی اقتداررا مخص
 ،نآکه به معنای شکست ناپذيربودن است  محققين اسالمی ازجمله دکترسعادت نيا استاد دانشگاه علوم قر

  استقالل اقتصادی جامعه اسالمی ميدانند –ومکارم شيرازی ارکان اقتدار اسالمی را استقالل اسالم 

 رن ھا با اقتداآارامترھای اقتدارملی چيست وتفاوت توضيح اينکه درھمين تحرير خواھيم ديد که ارکان وپ
   .اسامی کدام است

   .استقالل اسالمی واقتصاد اسالمی است ؛پارامترمھم اقتداراسالمی دو

ن "رکون" درحيات دين است  مانند آاسقالل اسالمی ھيچ ارتباطی به استقالل کشورندارد  بلکه عنوان فقھی 
وشکل ديگررکون اين دوست  )١(شان درامورجامعه مسلمين دخالت کنند اجازه دادن به کفارکه بنحودلخواھ

داشتن کفاروبيگانگان است درجامعه اسالمی اثربگذارد اينجاست که دين خدا ازحيات واستقالل خارج ميشود 
   )(نظريه دکترسعادت نيا ومکارم شيرازی                                         )٢(

ن   آنرا سبب توليد اقتدارميداند حتی ازنوع اسالمی آقای ظريف آدرتوافق جامع  که   اکنون به بينيم  )١(
  .رياين پارا مترالزم برای تحقق اقتداراسالمی وجود دارد ياخ

زمائی آنھم تحت عنوان راستی آدرامورايران  آمريکاساله  ٢۵و٢٠و١٠و ٨پاسخ روشن است  نظارت ھای 
راينکه ديگران ب تصديق ظريف و اقتداراسالمی واستقالل اسالم است وبدون ھيچ ترديدی سبب ازبين رفتن 

که پايه  ميرود جامعه اسالمی ايران غيرقابل اعتماد ودروغگوست اعترافی برخالف حقيقت اسالم بشمار
   .زمائی براستقالل اسالم استآورود راستی  جواز ھای استقالل اسالمی را بکل متزلزل و

محترم است وتظاھرات مردم به جانبداری  آمريکا –کدخداست  آمريکا اينکه ربهاظھارات شيخ حسن دائ) ٢(
ازتوافق جامع که يکی ازتظاھرکنندگان درمقابل اين سوال که توافق جامع چيست که شما خوشحالی ميکنيد؟ 

  .خوشحالی ميکنيم نه توافق جامع که نميدانيم چيست> آمريکای زما برای پيرو<ن شخص گفته است آ

 دوست مده وآميدھد که دررابطه با توافق جامع حتی رکون درحيات واستقالل اسالم ازقوه به فعل درنشان 
   .داشتن دشمن جای دشمنی واحترام وحقانيت اسالم را گرفته است

  دوم اقتداراسالمي اقتصاد است  پارامتر

يت ازسرمايه ھای داخلی ن به معنای حماآ اقتصاد اسالمی ازپارامترھای شناخته شده اقتداراسالمی است و
   .ھای خارجی استه وعدم رکون جامعه اسالمی به کال

يک نگاه اجمالی  نراآيا جمھوری اسالمی به اين پارامترمھم اقتداراسالمی کوچکترين توجھی دارد؟ پاسخ آ
؛ دايران براحتی نشان ميدھد. ھمين امروز که اين تحريرمنظم ميشو گھی ھای تبليغاتی کاالھای بازارآبه 

 ارمآباشد  ماری ازاقالم واردات کشورمنتشرساخت که ميتواند پشتوانه اين تحريرآخبرگزاری کارايران 
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ومقداری  تن جوراب زنانه  ٢٠٢تن ريش وسبيل ومژه مصنوعی و ٧١ –تن کاله گيس زنانه  ٩۶ :ميگويد
استقالل اقتصادی  عجب دولتی. نھم بنرخ ارزآ وارد کشوراسالمی شده است. زيادی االغ شمار بيلچه و

  درجمھوری اسالمی برای اقتداروعزت اسالمی رعايت ميشود!!

  دستاورد مختصرباال

 تصديع باال به اين سبب فراھم شد که مستند وبا اطمينان گفته باشم که حتی اقتداروعزت اسالمی ھم در
    .جمھوری اسالمی وجود ندارد  تاچه رسد به اقتدارملی

  بودن كشورها مطرح واكنون  اقتدارملي و

<شما ازمن خواسته ايد که در موقع  :قای ظريف گفتآقای زييا کالم خطاب به آدريک گفتگوی تلويزيونی 
  .ردانم بگويم که درتوافق کارمھمی صورت گرفته است>تتاح کالس دانشکده حقوق من به شاگاف

ق جامع سخنی بگويد کالم بدون اينکه درخصوص مھم بودن تواف قای زيباآقای ظريف درمقابل سوال آ
   :مدعی شد که ايران به اقتدارملی رسيده وبرای اثبات اين ادعای خود گفت

جه يايران وبعد ھم نت. وخودشان نتيجه گرفتند که ؟>يا ايران بيشترمطرح است يا پاکستان که بمب داردآ<
   >.پس ايران با توافق جامع به اقتدارملی رسيده است<که  دومش اين بود

اصغرقاتل که درتاريخ جنائی ايران  .خوب ويابد باشد ازمالت دمطرح بودن که ناشی ازشھرت است ميتوان
ن زمان مطرح بوده است. نام شيخ خلخالی خيلی آشھرت معروفی دارد نامش خيلی بيشترازافراد عادی 

 اشخاص،        ِ طرح نام  . . ھم اين روزھا نام بابک زنجانی خيلی مطرح استبيش ازنامھای ديگرمطرح بوده است
درمورد  .، نه کشورھادام است  واين قاعده مربوط به افراد وشخصيت ھای طبيعی استدررابطه با عمل واق

که بوسيله بانک ھا وموسسات ماری معمول است آ مقايسه وتشخيص موقعيت کشورھا روشھای علمی و
 ۵۵. کارشناسان حدود شورھاستن کآاقتدارملی موقعيت  اعتباری متخصص انجام ميگيرد ودرواقع نشانگر

 موزش وپرورشآ –مسکن  ن جمله است پارامترھای آبرای ارزيابی اقتدارملی بکارميگيرند که از را پارامتر
    .پويائی اقتصاد وغيره –شرائط سياسی  –کيفيت  زندگی  –بھداشت -

اقد ف زير نفوذ اسالم امروزقای ظريف رامستند داده باشد ونشان دھد که ايران آنکه پاسخ آاين تحرير برای 
د طريق واح مثبتی که از اداقتدارملی واقعی ومتاسفانه واجد اقتدارغارت وپس ماندگی است به مدارک واسن

  .ن ھمراه اين تحرير گرديده استآھای مسئول وشناخته شده منتشرشد مراجعه وبخش کوچکی از

   پارامترمسكن 

است. بانک مرکزی جمھوری اسالمی درتيرماه سال  هامعپارامترھای بسيارحساس اقتدارج از مسکن يکی
تاکنون بدست  ۵٧سال  از جاری به کارمستندی دست زده که براساس نرخ تورم ميتوان قيمت زندگی را

برای  <قيمت يا ارزش مورد نظر خودرابا توجه به جدول زير :ن جدول نوشته استآباالی  در و، وردآ
  .ھرسال براحتی مقايسه کنيد>
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درتھران به  درتيرماه سال جاری پارتمانآستفاده ازجدول مزبورواعالم ميانگين قيمت ھرمترمربع ا با
يد که آ) اين نتيجه بدست مي٩۴(روابط عمومی بانک مرکزی درخرداد سال  رسيد ميليون تومان٨/٣مبلغ

با  قايسه ای تومان بوده است ودرارزيابی م ١١٧٨تقريبا برابربا  ۵٧پارتمان درسال آقيمت ھرمترمربع 
 پارتمان مناسبآپارتمان بلکه ده ھا ملک وآنه يک  ،پارتمانآميليون تومان قيمت يک مترمربع  ٨/٣مبلغ 

   .ميشد خريد  ۵٧درسال 

   .اين را ميگويند نابود شدن قدرت خريد مردم که يکی ازارکان اقتدارملی است

  پارامتركيفيت  زندگي

 رديف که ايران در کيفيت زندگی کشورھا انتشاردادهماری ازآا سازمان توسعه ھمکاری ھای اقتصادی اروپ
ن جدول، ليستی ازکشورھای با شاخص زندگی بد آات قراردارد وبمواز ٧۶وبنگالدش دررديف  ٨٧

ليست مزبور  کنار در باز ؛منتشرکرده که جمھوری اسالمی دررديف سوم کشورھای بد معرفی شده است
   .نشان ميدھد ١٠۶نده کشورشان تھيه کرده که ايران را دررديف يآليستی از زمينه اميد مردم به 

ی بيکران نفت وگازاست ِ                     چرابايد کشوری که دارای ذخائرانرژ  ازلحاظ وضع اقتصادی ازبنگالدش ھم عقب  ،                               
ويران  در اقتدار، حاکميت ترباشد وسومين کشوری باشد که درجھان کشورھا بد خوانده شده است. علت

که ايران به اسارت غاصبانه جمھوری اسالمی  ۵۶يا درسالھای آقتدارملی است. کردن کشور ونبودن ا
  ٢ ؟ميز قرارداشتآدرنيامده بودھم ايران درھمين جايگاه ھای پست وحقارت 

کشور  ١٧٣ن دربين آمد سرانه مردم آنکه پنجمين ويا سومين توليد کننده نفت درجھان است، درآ ايران با
   .قرارگرفته است ٩٢ه ووارد کننده نفت ميباشند دررديف نھا فاقد نفت بودآکه بيشتر

  زادي آ پارامتر

گرفته  کشوری قرار ١٠دررديف  ٢٠١۴ايران درسال  )Freedom Houseزادی (آبنابرگزارش خانه 
 ١٨٠دارد. سازمان گزارشگران بدون مرزايران را دربين  زادی ھا راآ که بدترين وضعيت حقوق بشرو

ايران درليست کشورھای حامی تروريسم  -قرارداده است ١٧٣ق بشردررديف کشورجھان ازلحاظ حقو
   .ن افزوده شدآبه  ١٩٨٢سوريه ويمن جنوبی قرارگرفته که کوبا درسال  –عراق  –دررديف ليبی 

 ٧٠ميليارد وايران  ۵/١ايران بعد ازکشورچين رديف اول اعدام شدگان رادارد فراموش نکنيد که چين 
  .وبه نسبت جمعيت ايران درصدرکشورھای اعدام کننده قراردارد ميليون جمعيت دارد

ھای  = اخيرا کوبا ازليست کشورھای حامی تررو خارج شد وبه ھمين اعتباربرخی تحريم توضيح بجا

 ١٧٨وابسته به ترور ونقض حقوق بشرھم ازکوبا رفع شد. واين درحالی بودکه سازمان ملل متحد با رای 

                                               
تا پايان سال  ١٣٣٨توليد ناخالص داخلی ايران در دوران تاريخی شاھنشاھی افت و خيزھای زيادی را تجربه نموده است. از سال  - ٢

ت سال ھای ثابھزار ميليارد لایر (به قيمت ٢٤٢ھزار ميليارد به  ٤٤، توليد ناخالص داخلی ايران در يک روند صعودی از ١٣٥٥
آغاز  ١٣٥٧برابر شده است. با آغاز شرايط شورش در سال  ٥/٥سال،  ١٧) رسيده است. در واقع اندازه اقتصاد ايران طی ١٣٧٦

 ک-سرنگونی اقتصادی رقم خورده است. ح
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 ھا نشد اين نشان حاضربه رفع تحريم آمريکاعليه کوبا گرديد ولی  آمريکاا ی ھ رای خواستاررفع تحريم
ھای کنگره عليه ايران  ميدھد که مادامی که ايران ازليست کشورھای حامی تروريسم خارج نشود تحريم

قعيت مو از نميتواند لغو وبرداشته شود واين موضوع رساگران است که درتوافق جامع بايد مسئله رفع اثر
  رفت که متاسفانه نشده است.يران درحمايت ازتروريزم مورد حل وفصل قرارميگا

خرداد سال جاری  ٢٩درگزارش ساليانه خود که بتاريخ  آمريکانجا بيشترميشود که آ حساسيت موضوع از
اين  منتشرشده ايران راھمچنان درجايگاه کشورھای حامی تروريستھا ميشناسد  وصريحا دربخشی از

   .ری اسالمی مسئول حمايت ازسازمان ھای تروريستی شده استگزارش، جمھو

ھا ديده ميشود که مانع رفع  اين گزارش که بعد ازتوافق جامع منتشرشده است گره کوری دررفع تحريم با
  .خواھد بود (پايان توضيح بجا) آمريکاھا واستفاده ازاختيارات رئيس جمھوری  تحريم

  مترفقروبيكاري اپار

تعداد فقرای  ٨۴<ازسال  :به روزنامه شرق گفت زاغفرعضوھيئت علمی دانشگاه الزھرا قای دکترحسينآ
ن است که قدرت خريد مردم کاھش يافته آکشورافزايش قابل توجھی يافته است وبی تدبيری دولت سبب 

درصد  ١٠و دارند قرار درصد مردم ايران زيرخط فقر ۴٠مار آخرين آ<براساس  :. ھمو گفته است>است
مئن <من مط :او اضافه کرده است ؛مدشان صرف سيرکردن شکمشان نميشودآط گرسنگی يعنی تمام درزيرخ

  .>نابرابری درکشورندارند و روشنی يا حتی مبھمی ازوضعيت فقر ھستم که افراد کابينه ھيچ تصوير

   .درجمھوری اسالمی يک اصل غيرقابل دفاع است دنچه درامورکشورميگذرآ= بی اطالعی از حاتشيه

ام يک مق ،مد مردم چقدراست، دولت نميداند تعداد بيکاران چيستآبه گفته مقامات دولتی، دولت نميداند در
 اصال موضوع فقرنميداند.  ومقام ديگراصال بيکاری را موضوع جدی دارد ميليون بيکار ١۵ميگويد ايران 

مام ت در فراگير ی فقردرجمھوری اسالمی چيزمنفی نيست، فخر، فخراست وکوشش دولت اسالمی فراگير
 .تچقدراس آمريکا حتی بانک مرکزی نميداند که ميزان دارائی ھای بلوکه شده ايران درشئون زندگی است 

(ميبينيد که شخصيت صاحب صالحيتی است)  قای سھيلی پورمديرعامل سازمان حسابرسی کشورآا اخير
  .ميليارد دالراست> ٢٠خورفقط ميليارد دالر، بدرد ب ۴٠٠<منابع بلوکه شده ايران  :گفته است

يم تقس به درد نخور ور نھم دالر را به درد بخوآيا تاکنون ازکسی شنيده ايد که پول آشما خواننده محترم 
 ٢٠پول بلوکه شده به ايران که فقط دالر ميليارد  ۴٠٠يا شما ميتوانيد تجسم کنيد که تعلق آ کرده باشد و

ضحی است. ولی وقتی ازدھان مديرعامل سازمان حسابرسی ن! بدربخورباشد چه حرف مفتآميليارد 
ومی ونادانی ازاوضاع کشورعم ستنوقت معلوم ميشود که وضع کشور ازچه قراراآکشوربيرون ميايد 

      .است فراگير

ھا که برزگترين صدمه رابه ايران وملت  زده است درک مصيبتش برای سران جمھوری اسالمی  تحريم
ما  . سيد علی ميگفتھا فراتررود که ايرانيان خودساخته ميشوند يکند که تحريمدعامتن  . يکممکن نيست

ھا  يمرـحــت<: قای نھاونديان گفتآحاال برعکس ميگويد) اخيرا ھا مذاکره نميکنيم ( برای برداشتن تحريم
ره کسی باالخو ا به گروگان گرفته بود وما نميتوانستيم اين حقيقت رابگوئيم وحاال ميگوئيم>اقتصاد ايران ر

  نميداند که تحريم ھا بنفع ايران وملت ايران بود ويا نبود!
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ھن به آن به امورکشورعمومی واستثناء پذيرنيست  درساخت  راه آگاھی جمھوری اسالمی ومسئوالن آنا 
 ؛يک دکل نفت دزديده ميشود کسی نميفھمد ؛گم ميشود دستگاه متوجه نميشود ميليون دالر ٢٢٠گرجستان 

 خليج ، مالکيت جزائر سه گانه ايران درروسا ومشتريان غارت ميشود کسی نميفھمد راتابانکھا به اش
حکومت  چراکه اصال منافع ملی واقتدارملی واين چيزھا در ؛،کسی نميفھمد ايران سلب ميشود فارس از

ھن ـراه  اسالم مطرح است که اسالم ھم ربطی به دکل نفت و لیو ؛اسالمی وخود اسالم اصال مطرح نيست
  .يرسه گانه ايران نداردوجزا

حق موضوع را بيشترازھرنوشته وتحليلی روشن مطلبی گفته که  ۵+١يکی ازايرانيان دررابطه با توافق با 
ِ                      > اين بيان  فرھنگ اسالمی نسبت به ھيچ نيازی نداريم ۵+١ل عبا داريم به آما پنج تن < :ميکند گفته است          

  .است  اين کجا واقتدارملی کجا جمله مذاکرات ھسته ای از مسائل اجتماعی وسياسی و

  پارامتربيگاري براي بيگانگان 

ن آمده که آ باسقوط پول ايران درمقابل پول خارجی يک قاعده اقتصادی واجتماعی نچندان معلوم بوجود
رخ ارز) خرين نآومان (ت ٣۵٠٠ئی رابمبلغ آمريکاايرانی يک دالر  .بيگاری مردم ايران برای بيگانه است

ھفت ونيم تومان بوده است تفاوت اين مبلغ بيگاری مردم  ۵٧ن درسال آکه قيمت واقعی  خريداری ميکند
دردناک را نھاونديان  . ھمين مطلب حساس واست که برای واردات جنس ازخارج به بيگانگان ميپردازند

م نه تماوھزي تفاوت قيمت< :د وگفترتائيد ک ھمين ديرز رئيس دفترشيخ حسن درکميسيون برجام درمجلس
  تک خانواده ھای ايرانی پرداخت ميکنند> ،تک را شده يک کاال

نرا مبنای آاين است استقالل اسالمی که جمھوری اسالمی 
بنفع ن بيگاری مسلمانان آاقتداراسالمی ميداند که ماھيت 

   .کفاراست

  يك نمونه براي اقتدارملي

ترازمعمول شد  با عذرخواھی ازاينکه اين تحريرقدری مفصل
 فرصت نيافت که  يعنی فرصت ادای حق مطلب رانيافت ومتاسفانه

، بھداشت موزش وپرورشآاقتدارجمھوری اسالمی را نسبت به 
 ،ات کشاورزیتوليد ،استحکام خانواده ھا ،وسالمت کودکان

لودگی جامعه به مواد آ، بآ ، محيط زيست واعتبارواحترام جھانی
به نقد  ئل مشابهمخدر، حيف وميل اموال دولتی ومردم ومسا

ازاقتدارملی بھترميداند درختم اين تحرير به يک نمونه  بياورد،
ن با امرمشابه درجمھوری آسه مقاي و نشاهايران زمان شاھ

   .اسالمی قناعت شود

  نمونه اقتدارملي زمان شاه 

 ١١دالربه  ۵برھبری شاھنشاه ايران بھای نفت از ١٩٧٣درسال 
 ۵/۴روزانه ايران شاھنشاھی  دالرافزايش يافت ودرعين حال 
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ميليارد  ٢٢ليره به  ٢۵،٠٠٠مد نفتی ايران ازساليانه آميليون بشکه نفت صادرميکرد ودرنھايت در
  .دالررسيد

 روزانهتوليد نفت ايران  ،ع دزدی وسوء سياستوکاردانی وشينبوددرجمھوری اسالمی دراثرعدم لياقت و
ود فرق بين وج ت ايران نرسيد ونميرسدنھم بدسآوپول فروش   –ميليون بشکه نفت کشيده شد  ١به زير

  .ن ھمين است که مالحظه کرديدـاقتدارملی وعدم وجود 

قيمت نفت توسط شاھنشاه ايران تعيين ميشد يد آکه کشوربه غصب جمھوری اسالمی در ۵٧قبل ازشورش 
   .تن بوده اسآشاھنشاه ملت و  واين برجسته ترين اقتدارملی يک کشوراست که نصيب ايران شاھنشاھی و

 > اين واقعيت  فت را کاھش داده استبرای فشاربه ايران قيمت ن آمريکا< :ن روزھا شيخ حسن گفتھمي
 خيلی فرق است بين اينکه ايران  .رابه اثبات ميکشد اقتدارملی وحتی اقتداراسالمی درجمھوری اسالمی     ِ نبود  

ايران را  ھش دھد که پدرقيمت نفت را کا آمريکاقيمت نفت را درجھان تعيين کند با اينکه شاھنشاھی 
  . وردآدر

>  خوب اگرشرق شکست داديم وغرب رادرتوافق جامع <ما شرق :شيخ حسن درسخنرانی اخيرش گفت
وردن قيمت نفت پدرايران را ـبا پائين  آمريکاوغرب ازايران شکست خورده اند پس چطور ادعا داری که 

    .ورده استآدر


