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  حقوقدان -يرفيضام

چاه ويل درادبيات اسالمی به چاھی درجھنم گفته ميشود که جايگاه طمع کاران به مال ديگران معرفی 
   .تخصيص داده ميشود شده است که درضرب المثل ھای فارسی به افراد پرطمع وطرار

دالربھرخانواده ای که متکی به  ٧٠٠٠درگير با اسرائيل به مبلغ  مسئله کمک  مادی به فلسطينی ھایِ 
نرا يک آنظرسفيرجمھوری اسالمی دربيروت است موجب موجی ازاظھارنظرھا شده  که برخی  اظھار

چراغی که به خانه رواست به مسجد نرا به مصداق <آتصميم انسانی وبرادری اسالمی ميدانند وبرخی ھم 
   .ابه اعتبارنيازمبرم مردم ايران نادرست وحرام ميدانندن کمک ھارآديده و >حرام است

  چاه ويل 

برنامه کمک به فلسطينی ھا که  **
جمھوری اسالمی مبدع  قای سفيرآ

ن ترين راه برای ن است  مطمئآ ومبتکر
 واعوان و سفير  سوء استفاده مادی

انصاراوست زيرا راھی است که نظارت 
نيست ومشمول قانون ديوان  پذير

ی اسالمی ھم محاسبات جمھور
. تمام کسانی که دراين برنامه نميشود

مشارکت داشته باشند بطورمسلم بدون 
ينده به مقاديرمعتنابھی که آ نگرانی از

    .نراھم نمی ديدند خواھند رسيدآخواب 

ن آيادتان ھست ھرگاه که زلزله ای درنقطه ای ازکشورروی ميداد وسيل کمک ھای نقدی وجنسی به 
وھيچ طريق   ن روز دربازاربرای فروش عرضه ميگرديد؟آک ھای جنسی ازفردای کم ،سرازيرميشدسو
خواھانه  خير زيرا که ماھيت کمک که امر ؟گان تعقيب شونديا موردی ھم ديده نشد که سوء استفاده کنند و

ای است ايجاب نميکند که پذيرای روش ھای محاسباتی باشد وبھمين دليل  افراد مستعد سوء استفاده 
   .ی به ھدف خود ميرسيدندتبراح

برنامه کمک به فلسطينی ھا که معلوم نيست پيشنھاد سفيرجمھوری اسالمی ناشی ازقبول طرح  **
بھترين راه ساده  ،کمک به فلسطينی ھا دردولت شيخ حسن است يا ناشی ازتصميم وفکرخود اوست

نجاست آترين نکته اين برنامه ممتاز  .اعتبارات محرمانه سفارت است ! برای حسابسازی وخوردنخالقیو
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که چون بايد کمک به فلسطينی ھا بسيارمحرمانه باشد که باعث عکس العمل اسرائيل نسبت به فلسطينی 
   .کمک گيرنده نشود لذا اين فرصتی است که جريان سوء استفاده رابسيارتسھيل ومطمئن ميسازد

اينکه با گشايش مجلس دھم دولت اق است اين است که احتمال ديدگاھی که نسبت به موضوع برّ  **
شيخ حسن درپست سفارت لبنان تجديد نظر کند واصالح طلبان که شعارشان نه غزه نه لبنان  جانم فدای 

، درسياست کمک به )ان وجنبش سبز بوده استشعارمزبورساخت اسرائيل برای اصالح طلبايران  (
شود  يرجمھوری اسالمی درلبنان ناچاربه تغييرنرا محفوظ دارد درموقعيت سفآ اقل ظاھرفلسطينی ھا حد

 ن درآلذا سفيرجمھوری اسالمی فرصت کمی دارد که ازبودجه ھای محرمانه ويا اعتباراتی که صرف 
بشرط درخواست دالری به خانواده ھا وشرط عجيب ( ٧٠٠٠اختيارسفيراست استفاده نمايد وباطرح کمک 

ويا اعتبارات ، حساب اعتبارات محرمانه ابسازی استکه شرط اليتناھی وازاسباب مسلم حس )فلسطينی
ادع ر کمک به فعاليت ھای تروريستھای شامل قانون اساسی جمھوری اسالمی رابرسند وھيچ مانع و

  .قانونی ھم وجود ندارد

قای سفيراين است که بين کمک گيرنده وسفيريک رابطه مستقيم وجود خواھد آ! طرح يکی ازمواھب **
سفيردرخواست کمک ميکند وکمک ھم جريان پيدا خواھد کرد  درحاليکه  از ،کمک داشت يعنی متقاضی

به مسئولين  را کمک به افراد کشورھای ديگرنميتواند بطورمستقيم جريان يابد وکمک دھنده بايد کمک خود
وتماس مستقيم بين کمک گيرنده وکمک دھنده که ممکن  ن ساکن است بدھدآ کشوری که کمک گيرنده در

ن سبب محکوميت ورد طريق مزبور شده آوتالی فاسد  ی باشد قابل قبول شناخته نشده استاست دولت
محرمانه  مريکا به گروھا وافراد ايرانی بطورآھمين فساد سبب گرديده که کمکھای مالی دولت . است

   .ن داشته باشندآبدون طی مراحل درخواست  علنی صورت گيرد وطرفين سعی دراختفای 

ذربايجان کامال رعايت شد وسپاه پاسداران با مداخله آنگام کمک به اھالی زلزله زدگان موضوع مزبور بھ
خود مانع رسيدن کمک ھای خارجی به اھالی گرديد ومدعی شد که کمکھا بايد ازطريق سازمان دولتی 

   .) به نيازمندان برسدايران (سپاه پاسداران

کمک به سازمان ھای المی ايجاد تکليف لت جمھوری اسقانون اساسی جمھوری اسالمی برای دو **
 بنابراين اقدام سفيرميتوانست ازطريق دولت صورت گيرد نه رابطه خصوصی سفيرتروريستی کرده است 

   .فلسطينی ھاو 

 ی سفيردرلبنان بمناسبت ابتکارقاآفرين جدی به آ فکر ميکنم ھمکاران سفيرجمھوری اسالمی يک تجليل و
حدی  قای سفير درآ ھای محرمانه سفارت بدھکارخواھند بود که کاراين راه وچاه برای صرف بودجه 

  .است ک بقول معروف عقل جن ھم بدان نميرسيد

  

   تصميم سفيردرحقوق سياسي كشورها 
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چنين بذل ن کمکی جريان يابد واساسا درکشورھادراينکه انصاف ومنافع ملی کشورما حکم نميکند که چني
 ،خود گرفتارتنگدستی مادی وبيکاری ھستندخاصه ملتھائی که خشش ھائی قابل قبول ملت ھا نيست وب

      .ترديدی نيست

قطع خواھد شد ) ٢۵۵۵( ١٣٩۵ازسال ن تميليون  ٢۴ھمين ديروز خبرگزاريھا خبردادند که يارانه 
د  درچنين شرائطی ايرانی محتاج به چندرغازيارانه ميباشنن تميليون  ۵١- مفھوم اين خبراين است که 

 نرابه اھالی ديارآ ،مردم خود وتامين نيازرا بجای صرف رفاه  بودجه کشور ميتوانديک جامعه حقوقی  ن
     و.است که اجازه مجلس را الزم دارد یديگری بدھد وبھرحال موضوع کشور

نچه عرض شد مقيد به رعايت دريک جامعه حقوقی غيراسالمی است که مردم حاکميت دارند وازقوانين آ
   .ميکنند مدون وحقوق بين الملل تبعيت

   .اکنون به بينيم که حکم حقوق اسالمی دراين مورد چيست

  فقه تسنن وفقه تشيع

  جامعه اسالمي ايران 

) نميتواند درمجرای قانون جريان پيدا کند ولی طينی ھاسکمک به فلاين قبيل کمکھا ( وامع اسالمی درج
   .ميتواند درمجرای بيت المال سايه اجرائی داشته باشد

 . بنابرنرابه ميل خود به مسلمانان زيرحکم خود تقسيم ميکردآمحمد بود که  بيت المال دراسالم گذاربنيان
گان درميدان جنگ را ثبت ن اسامی نظاميان وشرکت کنندآ محمد دفتری داشت که درنوشته تاريخ اسالم <

  تری ميداد> ن سھم زيادافراد متاھل دوسم وبه عائله منداميکرد وبه ھريک ازمجردين يک سھم و

اين سابقه سنت محمد نشان ميدھد که بيت المال به ھمه مردم تعلق نميگرفته بلکه به کسانی تعلق ميگرفته 
   .که نظامی بوده ويا دررکاب جنگ قرارداشته اند

   .ميدانسته استو فئی ، جزيه وخراج ، انفال، خمسمد بيت المال را زکاتآ ھمان تاريخ اسالم منابع در

ن جنگ نکرده اند آبه اراضی وباغات واموالی گفته ميشود که  مسلمين برای تصاحب  ءئيـف= حاشيه
اين اموال متعلق به پيامبر ودرتشيع متعلق به امام است که بھرکس مايل ، ن فرارکرده اندآيا صاحبان  و

ده ناچاربه ترک کشورشده اند مشمول اين قاع ۵٧ھمه کسانی که بعلت مخالفت با شورش  است ميبخشد
. کرده اند دست گذاشتوی اموال ايرانيانی که ترک کشورخواھند بود وخمينی ھم دررابطه با ھمين فئی برر

يات مزبور ھيچ آدر  صادرشده است ولیيات فئی درباره يھوديان آدرست است که مفسرين گفته اند که 
اموال ايرانيان را  وجمھوری اسالمی ھم براساس ھمين حکم کلینامی ازيھود نيست وحکم کلی است 

  .پايان حاشيه)(مصادره وغارت کرد 

تنھا ميتواند  درچھارچوب حقوق اسالمی  به کمک به فلسطينی ھا بنابراين عالقه سفيرجمھوری اسالمی
 که در ،دولتی ازمردمھای  مد مالياتآ مد بيت المال تامين شود نه درآ خمس وزکات وديگرمنابع در از
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تصميم سفيرجمھوری اسالمی درلبنان  .عملی خالف اسالم شناخته ميشود ن مالياتھاآ سنت محمد واسالم
 مد عمومی کشورنباشد آدر ،نآی که منابع ممکن است ازنظرحقوق اسالمی ايجاداشکال نکند ولی بشر

   .که ميدانيم چنين چيزی ممکن نيست

  جريان كمك به فلسطيني ها ازديدگاه فقه تشيع

) وجود دارد درفقه شيعه وجود اسالمعيتی که درمورد کمک به فلسطينی ھا درفقه تسنن (محدوديت وممنو
ون ياپوزيس رھبری او به تائيد بخشی ازندارد وامام ورھبرجامعه تشيع که سيد علی خامنه ای است (

صاحب واختياردارجان ومال شيعيان است  )رسيده ھمن  بنام شورای تجزيه طلبان ايرا جمھوری اسالمی
چه مسلمان اھل ايران وچه مسلمان اھل بالد ديگر ميتواند اموال مردم رابه ھرکس که خواست ببخشد و

حدی که ھمه  در خيلی وسيع تر ؛ھمان اختياراتی که ولی نسبت به کودکان ويا محجوران وديوانگان دارد
براين اصل کلی استثنای  و  ، داردساکنان کشور اعم ازروشفکروتاريک فکروديوانه وعاقل رادربرميگيرد

   .متوجه مراجع تقليد است وبس

واينکه قانون اساسی جمھوری  مبنی برمالکيت ولی فقيه مطلق برجان ومال مردم  بنابرقاعده فقه تشيع
 اقدام سفير ،اسی جمھوری اسالمی شناخته است) فقه تشيع را ازمبانی حقوقی قانون اسغاصباسالمی (

طينی ھا در صورتی که با اجازه سيد علی باشد سجمھوری اسالمی درايجاد رابطه مستقيم درکمک به فل
    .عملی منطبق باقانون اساسی جمھوری اسالمی خواھد بود

  

   

  

   

  

 


