
 حقوقدان -اميرفيض –اصالح ھمراه با توضيح                                                            ١از  ١برگ  ٢٠١۴/٠١/٠۶(مه شيد) دوشنه 

  اصالح همراه توضيح
  حقوقدان -اميرفيض

بودن  مضطربه  درتحريرات سابق چند بار
جمھوری اسالمی درامضای موافقت نامه اشاره 

 باو حتی اگراشتباه نکنم ازبيت <شده است 
زاضطراراست  –بسته نيکان زاضطرار  لئيمان

ھم برای قوام تحرير اشاره > دمی مردار خوارآ
  .شد

اضطرار، حالت ووضعی است که اسقاط مسئوليت 
افالس  تبعات افالس است و از . اضطرارميکند

ن معناست که شخص امکانات مالی راکه آبه 
ن آداشته ازدست داده واگرتعھد به کسی دارد 

المفلس فی تعھد ملغی است وبه ضرب المثل (
قيد  از رھا مضطر فلس و) شخص مامان هللا

   .ستوتعھد ادين مجازات وتاديه 

عنوان حقوقی افالس متوجه ورشکستگی است 
که ورشکسته قادربه پرداخت تمام بدھی خود 

ی قانون قائل به تفاوت است بين ول،نيست
   ِ گی  ورشکست و ،تقلب و ی به تقصيرورشکستگ

حيطه اقتدارشخص  ن ازآاثرعواملی که دفع  در
ازناحيه خود  خارج است وھمچنين انجام اعمالی

 بين رفتن سرمايه ودليل باعث ازکه بھر شخص 
   .است اعتبار شخص شدد

با توضيح باال اجازه ميخواھد اين توضيح به 
تحريرات سابقه دررابطه با موافقت نامه اضافه 
شود که تطبيق دادن موضع جمھوری اسالمی 

اضطرار محل تامل است زيرا ايران درموقعيت با
 مسئولين جمھوری اسالمی براضطرارنبود که 

 ايران ھمه چيز ؛تسلط غاصبانه پيدا کردندن آ
 مالی وسيع ور ثروتمند وغنی با ذخائ ،داشت
ليون بشکه نفت يم ۵/۴جھانی وروزانه  اعتبار

بنابراين يک حالت طبيعی ايران توليدی داشت  

به اين روز وانفسا نکشيده است بلکه عمل  را
افرادی سبب اين افالس وبدبختی ايران شده 

نميتوان ونبايد به  د رااين جريان مشھو و ،است
باب اضطرار وناچاری واستيصال دررابطه با 

ن برائت آموافقتامه متصل ساخت که نتيجه 
   .مسئولين جمھوری اسالمی باشد

گفته ميشود که ھربشکه نفت امروز نزديک به 
 دالراست که ميشود برابر ١٠٠

ليون يم ۵/۴با توليد  دالر ۴۵٠،٠٠٠،٠٠٠
 توليد وبشکه نفت زمان شاه وامروز که 

 عايداتمحدوديت فروش يک ميليون بشکه است 
ميليون دالر بنابراين  ١٠٠نفت ميشود روزانه 

ليون دالر زيان يانه سيصدو پنجاه مروز
   .کشوراست

رانميتوان يک امراجتناب  گاين ضايعه بزر
 ، سوء استفاده مالی وناپذيرگرفت سوء مديريت

ين سيب سنگآ بی اھميتی به منافع ملی سبب اين
رسمی  اخبار در .ستا به کشوروملت شده

مده است که ھشت سال است آجمھوری اسالمی 
جمھوری اسالمی قادربه تھيه يک دکل حفاری 
برای استفاده ازمنابع نفتی وگاز منطقه مشترک 
با قطر درخليج فارس نيست (بيژن زنگنه و 

وقطر حق وسھم ) زيرنفت جمھوری اسالمی
   .ميبرد نفت وگاز از ايران  را

لت قادربه پرداخت حقوق معوقه کارگران دو
ھريک  ،. اينھا وموارد مشابه بسيارديگرنيست

ادله ورشکستکی بتقصيراست نه  بتنھائی از
 دررابطه                             ِ لذا ازمطالعه کنندگان تحريرات   ،اضطرار
نامه تقاضا دارم اصالح مورد را تقبل با موافقت
  با تشکر .بفرمايند


