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  حقوقدان -اميرفيض

  انگيزه پنهان درجريان يارانه دهي

ايجاد جريان يارانه دھی متوجه حمايت ازطبقه کارگروکم در ِ                                                      ظاھر  مد است ولی باطن وانگيزه حقيقی آ   
شوب ھای سراسری آ بروز مخالفتھای علنی وعمومی و جريان مزبور حفظ امنيت جمھوری اسالمی از

ده يارانه ھا ووع و ،ھا موقعيت جمھوری اسالمی را کامال به خطرانداخته است است که بموازات تحريم
سپرينی محسوب شود که آميتواند  ١٣٧،۵٠٠تومان به  ۴۵،۵٠٠ن ازمبلغ آدولت روحانی به ازدياد 

درماه بيش از نفره  ۴زيرا درحاليکه ھزينه يک خانواده  ،شوب عمومی گرددآموقتا مانع 
استان تھران = ششم اسفند ماه سال  ماخذ = کميته مزد شورای اسالمی کارتومان است (١،٧٠٠،٠٠٠

 ۵۵٠،٠٠٠مبلغی معادل با  ،درماه نفری ۴ تومان يارانه به خانواده ١٣٧،۵٠٠معلوم است که رقم  )جاری
التھاب او خواھد  ينده دلگرم ميسازد ودرنتيجه ازآتومان کمک بزرگی به خانواده کارگری است واورابه 

ردم سوی م با ھدف ياری دادن به جمھوری اسالمی از. درحقيقت ميتوان گفت که يارانه ھا کاست
  .)ياری دادن درمفھوم کمک به بقای جمھوری اسالمیبرقرارشده است (

**  

ن درمتوقف آمسير تحريرحاضرمحدود ومحصوربه نقش چپاول مکتب فساد دررسانه ھاست نه نقش 
   .شوب عمومی عليه جمھوری اسالمیآساختن موقت 

**  

ن به سبد ھای آوتبديل  درراه چپاول مال مردم ازطريق فروش مواد غذائی فاسد به دولت نه سازی زمي
  .> مطرح شدرابطه مکتب فساد وثروت اندوزیخر تحرير<آدرقسمت  ،غذائی يارانه

ارقامی که ارائه  حکومت مالھا ھمراه با ظھارات شيخ علی روحانی وديگرمسئوالن ا،متعاقب اين تحرير
 در که اين تحرير .استدم بوسيله ايادی حکومت اسالمی اند تجسمی مشھود ازکم وکيف چپاول مر داده

   .ھای ھمراه است ن ارقام وشھادتآجھت نگاه به 
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  اظهارات شيخ حسن روحاني 

درمورد < :تلويزيونی گفت حسن روحانی دريک برنامه زنده ،پس از اجرای روز اول سبد کاالی يارانه
   >توزيع سبد کاال اشکاالتی بوده که او را متاثرکرده ودستوررسيدگی داده است

درايران نه يک سيستم مالياتی روشن وجود دارد که < :بھمن) گفت ١۶تلويزيونی (او درھمان برنامه 
  >وندشکه فقرا شناخته ثروتمندان به دقت شناخته شوند ونه يک سيستم جامع تامين ا جتماعی وجود دارد 

مدمشمول يارانه را آسقف در<جھانگيری معاون اول رئيس جمھوری ازمردم خواست که  ،سه روز بعد
  >تعيين کنند

کشوری که سيستم مالياتی ويا سيستم تامين اجتماعی ندارد که ثروتمندان ويا فقرا شناخته شوند، تشخيص 
مد مشمول يارانه آ؟ برفرض که مردم رقمی رابعنوان سقف درردمد مشمول يارانه  چه سودی داآ سقف در

 حسن روحانی که گفت ما سيستمینگوله به گردنش بسته شود> گربه کجاست که اين زتعيين کردند <
    .، تعيين سقف شمول يارانه ھا به چه درد ميخوردنداريم که ثروتمندان ويافقرا شناخته شوند

اميد وارساختن به  خودشان وياگرفتاريھای                          ِ ھمين است که مردم راسرگرم   يکی ازطرق زدن جيب مردم،
   .امورواھی کرد

نھا آدربين  ،ول يارانه را اظھارنظر کنندممد مشآ سقف درنسبت به  مردم ساده چه استقبالی کرده اند که 
ی مھورنديدم کسی گفته باشد چرابايد مردم کشوری که روی نفت وگاز خوابيده اند وقبل ازنحوست ج

شنای مردم نبود به اين روز آاسالمی درفراخی زندگی ميکردند واصال واژه يارانه  که ھمان فقيرانه است 
  . بافقيرانه گرفتن زندگی کنند درسطح فقرا افتاده اند که

مردم ايران درک نميکنند که سياست حکومت اسالمی گرفتارساختن مردم ايران به فقرو فاقه ودريافت 
نھا آ> يعنی برای مطيع بودن، مردم وقتی به رفاه رسيدند سرکش ميشوند< ؛اسالم ميگويد ،فقيرانه است

  .تايرانيان اس المی درتسلط براين يارانه بازی ھا ازضوابط سياست حکومت اس و ،را بايد گرفتارساخت
   :دررابطه باھمان توصيه اسالمی بيتی دارد که ميگويدھم  يکی ازشعرا

  بشرتغييرحالت ميدھد خونخوارميگردد     وقتی مسيرزندگی ھموارميگردد نميدانم چرا

  :محمد خاتمی درنفی رفاه مردم گفته است

نه تالش  ،بزرگترين گام انقالبی درزمينه انقالب توزيع وتقسيم فقرريشه داروگسترده ميان جامعه است<
  .>نيست ،که ممکن باشد مطلوب گيرم ،برای تقسيم رفاه بين مردم که نه چنين چيزی ممکن است و

   )۶٠شھريورماه  ١١محمد خاتمی کيھان ھوائی (                                                              

ن زمان جمع ميشده بين ھمه آسياست يارانه ازصدر اسالم جريان داشته وھرچه درخزانه مملکت اسالمی 
ميخوانيم که علی خليفه چھارم ھرچه درخزانه بود تقسيم ميکرد  مدرتاريخ اسال ؛مسلمانان تقسيم ميشده
   .را فردا ميدھد وميگفت خدا روزی فردا
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خوند ھای آ می بينيد که  ھيچيک از ،مقصود اين است که بازی يارانه يک سياق حکومت اسالمی است
  .کشوراست واظھارنظرھا درباره کيفيت تقسيم خزانهن اظھارنظر نميکنند آحاکم، به محکوميت 

  شاهد ديگر اسحاق جهانگيري 

   :اسفند سال جاری شورای اداری استان ھا گفت ۵اسحاق جھانگيری معاون روحانی درجلسه  

ليون يم ٧٧ھم اکنون  ؛ھزارنفراست ١٧٠ليون ويم ٧٧نکه جمعيت کشورحداکثرآ نشان ميدھد با مارآ<
کشورازدريافت يارانه چشم پوشی کرده درحاليکه بخشی ازجمعت  ،ھزارنفريارانه دريافت ميکنند٣٨۴  و
  .>اند

  :گفت ستاد ھدفندی يارانه ھا قا محمدی دبيرآ

ليون کاھش يافته  تعداد يم ٧٠که ھم اکنون به  ليون يارانه بگيرداشتيم يم ٧۴ازسيستم يارانه نقدی <
يون ازاھالی ميل ١۵. ھمو گفت کسرشده مربوط به ايرانيانی است که درخارج ازکشورزندگی ميکنند

   .مد باالئی ھستندآکشوردارای در

  استفاده ازشهود باال

 طبق ھزارنفربيشترازجمعيت کشوريارانه گرفته اند وباز ٢١۴طبق اظھار جھانگيری  هدرحاليک  -١
اظھارايشان بخشی ازجمعيت کشورھم ازدريافت يارانه چشم پوشيده اند چگونه ميشودکه رقم 

  ؟رسيده باشد ٣٨۴ميليون و ٧٧يارانه گرفته ھا به 

. بدين طريق سھمی که بنام يارانه بايد به ، حساب سازی برای چپاول ازمردم بينوااسخ  روشن استپ
   .نھا ميرودآمورين مصرف مردم مستحق برسد به جيب سران حکومت وما

 مدعی بوده اند که با ،(باصرف وقت شخصا شمارش کرده ام) که معترضين نفر ۴۶٢درسايت يارانه ھا 
   .نھا گفته شده شما مشمول نميشويدآعه برای دريافت يارانه به جامر

لرد  .اين رويه چپاول يعنی حسابسازی ومطالبه حق برای کسانی که اصال وجود ندارند بيسابقه نيست
   :کرزن درکتاب ايران ومسئله ايران نوشته است

 روی کاغذ است وديگری حقيقی و دارای دوجنبه است يکی رسمی که )دردوران قاجاريه( ارتش ايران<
. قسمت رسمی وکاغذی چنين است که لشگرنويس صورت ھنگھا وسربازان وافسران را تھيه عملی

 زا يا ن افراد مرده وآ وری مينمايند درصورتی که بيشترآن عده جيره ومواجب جمع آميکنند وبه حساب 
  )٢۴٢صفحه (                                                                          .ابتدا وجود نداشته اند

  قا محمدی آاستفاده ازشھادت  -٢

  :قا محمدی دائر به اينکهآھادت ش
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ليون کاھش يافته وتعداد يم ٧٠ليون يارانه گرفته اند که ھم اکنون به يم ٧۴ازسيستم يارانه نقدی <
ه محترم اين تحرير باورميکند که سه يا خوانندآ >کسرشده مربوط به ايرانيان خارج ازکشوراست ......

 ليون شده ويم ۴ليون تبديل به ين سه مآيک دفعه  ،بعدو ميليون ايرانی خارج از کشور يارانه گرفته اند؟
  .>تو خود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل<  ؟؟ھمگی ازدريافت يارانه منصرف شده باشند باز

 قا محمدی بسيارآراظھارات جھانگيری با اين سوال قابل پرسش است که تفاوت يارانه بگيران د
  ؟کدام راميتوان معيارگرفت  ،چشمگيراست

   .جريان رابيان ميکنندپاسخ روشن است چپاولگران نه يکسان چپاول ميکنند ونه يکسان 

  رسم چپاول 

ين است که قوه اصل کلی ا >روزی که بگندد نمکه وای ب ؛ھرچه بگنند نمکش ميزنندمثلی است که <
نگاه که قوه قضائيه وقدرت اجرائی کشورخود آشور مانع فعاليت وچپاول غارتگران است ولی قضائيه ک

  .)برادران الريجانی(به رسم چپاول اسالمی تاسی ميکند ديگر چه انتظاری است ازمردم عوام 

ميليون تومان صرف  ۵٠٣ دريکی ازاستان ھا< :ھم امروز که اين تحرير تنظيم ميشود ناصرسراج گفت
  >ذای يک جلسه استانداری شده استپول غ

ميليارد تومان حق ماموريت به  ١٣دريکی ازاستان ھا < :اژه ای دادستان کل جمھوری اسالمی ھم گفت
  )اسفند ١١کيھان تھران (       .                          ھم به ماموريت نرفتهه شده که يک روزکسی داد

 ھمه دھان ھا باز ،نی فاش شدليارد تومايوقتی کالھبرداری سه م< :شيخ حسن روحانی درھرمزگان گفت
مفھوم  >ميليارد وبلکه بيشتر ھم بود ٩٠٠٠ ميليارد تومانی نبود ٣٠٠٠ن کالھبرداری آدرحاليکه  ،شد

ل جمھوری اسالمی وقوه قضائيه با غارتگران ساخته اند که يعنی دادستان ک؛ دراظھارات حسن روحانی
   .اتھام متھمين رابراساس يک ثلث عنوان کرده اند ،ليارد تومانيم ٩٠٠٠بجای 

عنوان کرده اند نياورده اند  را نھاآنامی ازکالھبرداران که  اتھام  ،اژه ای ويا ناصرسراجنجا که آ از و
د حمايت حکومت جمھوری اسالمی ھستند وبقول خود ايادی مور چپاولگران از ازاين باب است که، 

  .>انقالب ميباشند جانبازان اقتصادی< چپاولگران

  .)(فرق است بين اتھامی که يک فرد عادی به کسی ميزند با اتھامی که دادستان به کسی ميزند

  قاي جهانگيري آشها دت ديگر 

  :قای جھانگيری گفتآ

  >ميليارد تومان يارانه داده شده است١٣٧،٠٠٠،  ازاول برنامه يارانه ھا <

ميليارد تومان  ۴٢،٠٠٠گزارشات منتشره ازسوی سازمان يارانه درطول سال نخست يارانه ھا دولت 
   .تومان ۴۵،۵٠٠يارانه پرداخته است يعنی به ھرايرانی 
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ليارد تومان با اظھارات مي ۴٢،٠٠٠يد که گزارش سازمان يارانه ھا مبنی برآاکنون اين پرسش بوجود مي
ف فاحشی روبروست تومان به يارانه تخصيص داده شده بااختالاردميلي ١٣٧،٠٠٠براينکه  جھانگيری
  ؟علت چيست

ميم تص یانرژ بمناسبت باال بردن قيمت بنزين و دولت  .شايد جالب باشد ؛علت رابرايتان عرض ميکنم
گرفت که يارانه سرانه را افزايش دھد اما نه افزايشی که قابل مصرف برای يارانه گيرباشد بلکه يارانه 

   .بوقت گل نی نرابه يارانه بگيرخواھد داد يعنیآه ھروقت دولت پول داشت ای ک

اين عمل جمھوری اسالمی  ؛، ظاھرش دلشادی يارانه بگيرھا وباطنش وعده گل نی استقه دولت     ُ اين ح  
از  اقراربه حق کسی ،ن اين است که صاحب مال وياحقآ و ددار درفقه اسالمی عنوان <حبس مال> را

يا امکان  و ،مرگ ،وضع مدتّ                                         ق رله را منوط به شرائط خاصی مينمايد مانند           ُ ولی تصرف م   مال خود ميکند 
  .ازطرف حبس کننده مال وياحقاجرا 

 ينده اميد وارميسازد وھم چھره انسانی ورعايت حال مردم  راآقه ھم مردم رابه                     ُ جمھوری اسالمی بااين ح  
زيرا تمام واحد ھای دولتی  ،کل منتفی استدرحاليکه امکان عملی شدن اين وعده ب ،بنمايش ميگذارد

 تنھا شرکت دولتی توانيروکه مسئوليت توليد وپخش برق را .بدھکاری دارند وخصوصی مقادير معتنابھی
قای ھمايون حائری مديرعمال آميليارد تومان بدھکاری دارد وبه گفته  ١٧،٠٠٠،   سراسرکشوردارد در

تومان بوده وبموازات برنامه يارانه  ۴٣اقبل از يارانه ھا تاگرقيمت ھرکيلووات برق (شرکت توانيرو <
  >تومان ھم برسد مشکل پخش برق حل نخواھد شد ١٠٠) به تومان افزايش يافته ۵٣ھا به 

درحال حاضرباخشکسالی مالی روبروھستيم وشرايط < :علی الريجانی درسخنرانی خود درکرج گفت
  .>ی تعيين شده مشخصی را تامين کنيمکشورمانند گذشته نيست که بتوانيم بودجه ھا

يعنی خشکسالی مالی مانع است که بتوانيم يارانه ھائی که وعده داده شده بپردازيم بماند تا رفع خشکسالی 
  .)گل نی(مالی 

ھمين اشاره کافی است که  )ازادبيات جمھوری اسالمی است اين واژه( خشکسالی مالی از گاھیآجھت 

اين شرکت عليرغم داشتن بزرگترين < :ل شرگت گازدربھمن ماه گفتحميد رضا عراقی مديرعام
  >منابع گاز جھان ورشکسته است

يد، دقيقا آن فرود آ تا برسر تجوی ھرطعمه ای است ازھوا درجسجمھوری اسالمی ھمانند عقابی که 
نرا آمی مترصد است که ازھرطريقی وھرجائی که راھی برای غارت مردم وکشور وجود دارد با چشم اسال

   .يافته وغارت کند

  

  

  فرزندان ايران



   حقوقدان -اميرفيض -بعاد چپاولا -رابطه مکتب فساد و يارانه ھا -ضميمه                           ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٣/٠٣شيد)  شنبه (مهدو 

. زمان ھا الزم است ه شوداکنون خيلی زود است تا به ابعاد وسيع واليتناھی غارت ايران ومردم پی برد
 ثارتاريخی وآ ، ثروتھای ملی ويعنی مسلمانان حاکم وپيروانشان بااموال مردم ،که معلوم شود که اينان

   ١ .معادن وثروت کشورچه کرده اند

است که غارتگران ازاين جھت وحشتناک وامری بسياراستثنائی  حاکميت شوم وسيره غارت اسالمی
نرا حق ومزدی ميدانند که خدا برايشان قائل شده آاسالمی نه تنھا قبحی برای غارت قائل نيستند بلکه 

   .است

نقدر صحبت ازسوء استفاده آزيراطالعات اعالم کرده <می است که ودررابطه ھمين باورجمھوری اسال
درست جوازچپاول وتعدی مال ( >.ديگران نکنيد که باعث احتياط سرمايه داران درفعاليت ھايشان بشود

  .)مردم از طرف حکومت

، دنبنابراين اگرچيزی ازمال مردم وکشورباقی مانده باشد که غارتگران اسالمی بران دست نگذاشته باش<
، تندنکه شيعه ھسآ ن برتربيت اسالمی دانست که مانع شده باآايرانی وتفوق علتش رابايد دراخالق اصيل 

         >نگردند مردمِ               گ رد غارت اموال 

    )١٣۶٢فروردين  ٢٨خرسنگرآ(گرفته شده از                                                                 

   

  

  

   

  

 

                                               
ميگردند، از اين موارد که فجيع و شنيع است به راحتی چشم پوشی » شاھنشاه«سال ھنوز دنبال ثروت و اموال  ٣۵آن گروھی که ھنوز پس از - ١

ماھانه به طلبه ھای سرتاسر کشور وبرخی طلبه ھای مقيم در بيرون  خامنه ای علیگروه ھا و اشخاص يکبار ھم به پولی که سيدند. ھمان ميکن
نمی پرسد علی خامنه ای اين آخوند يک دست بدون اينکه يکروز کار کشور می پردازد و مدعی است از خزانه دولت نيست اشاره نمی کنند. کسی 

  ک-کرده باشد اين رقم درشت را از کجا می آورد؟ ح


