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  عارف دفترتحقيق برد ل گريكي ابريق برد            دزددزد جاه

  حقوقدان -اميرفيض

قای آاخيرا اخباری درحد تواترمنتشرشده که وزيراقتصاد ويکی ازنماينگان تھران درمجلس اسالمی بنام 
که شده وتوضيحاتی داده اند ومختصرخبراين است موضوع  نآ بانک وارد بر مدير دو محمود صادقی و

اختالس ميليارد به قاضی القضات ناميده ميشود متھم دراسالم  که صادق الريجانی رئيس قوه قضائيه
حساب بانکی که مربوط به وجوه دريافتی  ۶۴توضيح خبراضافه شده که  در و ،دردادگستری است تومانی

ست به حساب شخصی صادق الريجانی نھاآسپرده وامثال ازمتھمين به عنوان مجازات ھای نقدی ويا 
ميليارد تومان به حساب  ٢۵٠دامه داشته است وھرساله سال پيش تاکنون ا ٢٠منتقل شده واين رويه از

تومان به صادق الريجانی پرداخت ميشده  ميليارد ٢٠ن پول ماھيانه آعلقه به بھره مت از مزبور واريز و
   .است

اقدام وزارت دادگستری جمھوری مدعی شده که  ،اقتصاد دردفاع ازموضوع نيا وزير قای طبيبآنجا که آ از
 نماينده تھران از یقای محمود صادقآ و موازين قانونی وشرعی بودهاسالمی وصادق الريجانی براساس 

   ؟وزير اقتصاد پرسش کرده که کدام موازين شرعی چنين اجازه ای رابه صاق الريجانی داده است

ايل است درموضوع وارد شود زيرا نتيجه ورود بازشدن دريچه ھائی است که بھرحال فساد اين تحرير م
  .برازنده ميسازدنرا با حقوق مدرن آدرحقوق اسالمی وتعارض غيرقابل قبول 

  موازين قانوني وموازين شرعي 

 م درمد ھای قوه قضائيه اعم ازوجوه امانی ويا خسارات وجرائآ موازين قانونی درمورد وجوھات ودر
ن حساب پس ازتائيد رئيس مالی آ وری ميشود که حق برداشت ازآحسابی بنام وزارت دادگستری جمع 

عدليه = زمان داور) مقررکرده عملی دادگستری با سه امضائی که قانون تشکيل وزارت دادگستری (
ظورشود مد ھای دادگستری به حساب ھای متعدد رئيس دادگستری منآ بنابراين اينکه حساب در ،ميشود

  قانون ديوان محاسبات کشور)(  .اصال ازموازين قانونی شناخته نميشود

   .نچه که سنگينی اين تحريررا متوجه است  موازين شرعی استآ

با ن آھنگی آاھی قراردارد که فصل ھمموازين شرعی درجامعه اسالمی وبويژه جمھوری اسالمی درجايگ
. اساسا درجوامع اسالمی موازين ن حق وناحق استآوجھت درست  موازين قانونی کامال نادرست است

                                               
ناظم االطباء). || دزدی  ) .آنندراج ) (از منتھی االرب )(از اقرب الموارد). رباينده و خود کشنده  .)م ُ ت َ ل ِ ] (ع ص ) رباينده .  ]مختلس - ١

کسی که  اصطالح فقھی )آنکه مالی را ازمحل غيرحرز و بطور مخفی سرقت می کند مانند) || .( کننده . (ناظم االطباء) (از فرھنگ جانسون
 نامه دھخدالغت  .اختالس شود گوسفندی را در چراگاه می ربايد. و رجوع به
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تاليفات  ھرچه درشريعت است حق است وھرچه نيست گرچه درقانون و ندارد اعتبار قانونی محلی از
   .فالسفه وشعرا باشد ناحق است

می ن ندارد ولی درسنت دارد ھمان موازين اسالآن اشاره وياريشه ای دارد ويا درقرآھرچيزی که درقر
. جامعه راباچنين باوری که است وھرچيزی که مغايرموازين اسالمی باشد کان لم يکن وبيھوده است

  ؟شناکردآريشه الھی دارد چگونه ممکن است باقانون وحاکميت ملی 

قضا نشده  ناشيه ازھای  مدآن وسنت محمد ھيچگاه اشاره به تشکيل حساب بانکی مشترک برای درآدرقر
قاضی القضات  دنز ھا محمد نشان ميدھد که عوائد حاصله ازقضاوت ودادرسی رسنتاست وسيره قضا د

ن وجوه برميداشته آ نيز از را ھزينه زندگی خود ،قاضی عالوه برمخارج قضا و ؛وری ميشده استآجمع 
  شيخ جواھر= قضا دراسالم) –(محقق  .است

 ی اختالس محسوب است ولی ازچه ازباب حقوق عرف اگر ،بنابراين کاری که صادق الريجانی کرده است
  . موازين شرعی ھمان سنت قضا دراسالم زمان محمد است

ميليارد تومان بعنوان حقوق برداشت کند  ٢٠ايراد به اينکه چطورممکن است رئيس قوه قضائيه ماھيانه 
 یزيرا درسنت محمد ھم حدی برا ،وارد نيست ؛حرام است بھره پول که دراسالم حرام اندر نھم ازآ و

   .ف  قاضی القضات قائل نشده استانصا

ن وسنت محمد آئی راکه خالف قرتمام مصوبات قانونی وبخشنامه ھا ،قانون اساسی جمھوری اسالمی
به  مربوطميداند  ولھذا مقرراتی که قانون ديوان محاسبات وتشکيالت عدليه مقرر کرده  باشد بی اعتبار

است نه دوران کنونی که جمھوری اسالمی  ھمان دوران مشروطيت وايام سلطنت شاھان پھلوی بوده
   .غاصب حقوق ملی وقوانين مدون وعرفی ايرانيان است

درجائی خواندم که قضات عالی دادگستری انگلستان ھم حقوق ماھيانه دريافت نميکنند بلکه بتناسب نيازی 
لی قضات عالی مقام . سيره ماکه برای ھزينه زندگی خوددارند اعالم مبلغ ميکنند وبرايشان ارسال ميگردد

نکشور قرارگرفته است که مشکالت مالی سبب تضعيف آانگلستان برپايه فرھنگ شرافت وپاکی قضات 
ه سيستم جاری است کدرانگلستان  ودرعھدی اين جريان حراست ازعدالت وانصاف نگردد نھا درآقدرت 

  .ن کشوراستآمحاسبات دقيقی ناظربرھمه شئون مالی  بانکی وقانونی

نشان دادن اين حقيقت است که فسادی راکه درعمل رئيس قوه قضائيه مالحظه ميکنيد  راين تحريانگيزه 
 ۵ماھيانه ھم نزديک به که عالوه برتمرکز تمام وجوه متعلق به قوه قضائيه به حسابھای شخصی خود 

معه ميشود که جا شکارآفسادی است ناشی ازذات اسالم که وقتی  ،ن برداشت ميکندآ ميليون دالر از
  .قرارگرفته باشد ن آوقدرت اجرائی  اسالمی وزيرچترقوانين اسالمی

 يت هللا مرجع تقليد است وآدرحکومت اسالمی ايران که رئيس قوه قضائيه يک  ؛کمی فکرمنصفانه کنيم
يا بايد برطبق قوانين شرع وسنت محمد عمل کند ويا آ ،مفھوم شرعی نماينده امام شناخته ميشود در

  ؟ اگر به قانون شرع عمل کرد مختلس شناخته ميشود ؟ وشاه کبيربقانون زمان رضا

کسی  مگر ورده وآميليارد ثروت دارد ازکجابدست  ٩۵ رويترزمگرسيدعلی خامنه ای که بنابرتحقيق 
قانون اساسی جمھوری در؟ قانون رسيدگی به دارائی مامورين دولتی کجاست گفته است که اين ثروت از
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 انند خامنه ای وصادق روحانی وم ،م عادی است نه اولياء جمھوری اسالمیاسالمی مربوط به مرد
   .ديگران

 جرائم وتعقيب گناھکاران دراسالمی محدود به مرز عوام ومسلمانان است نه ھيئت حاکمه ومومنين در
پای اشراف اسالمی وحکومتی به ميان بيايد بقول معروف  خدمت اسالم وقتی جرمی اتفاق می افتد ھمينکه

نھا آدادن  > ميشود يعنی تعقيب ماليان حاکم وحتی طرف اتھام قرارسمان طپيدآنوبت به اوليا که رسد <
   .سمان ميگرددآسبب قھرخدا وطپيدن 

پرونه رشوه  ١٠٠رئيس سازمان تامين اجتماعی است که با داشتن حدود  مونه حاضر سعيد مرتضوین
تھای غيرقانونی ھمکاری با بابک زنجانی  وغيره به ، جنايات درکھريزک  وبرداشاختالس  اعمال نفود

، سعيد قای ايوبی يزدی وکيل مرتضویآشالق محکوم شد ولی ممنوع الخروج نشد وبنابراعالم  ۶۵و ٧٠
 اضافه کرده که درجريان اتھام ھم به خارج از و مرتضوی ممنوع الخروج نيست وعازم زيارت کربالست

    .نراھم ارائه داده استآ ازبرای زيارت رفته است وتصويری  کشور

مقصود اين است که اگردرموردی حکومت اسالمی ناچارشود برای حفظ ظاھر متھمی را مجازات کند 
اينچوری مجازات ميکند که سعيد مرتضوی را حکم داده که ميدانيد شالق ھم تا شالق دارد وشالق زن 

جرای حکم اعدام وياسنگسارنيست که نند اھم با شالق زن فرق دارد وازھمه مھمتراجرای حکم شالق ما
  .با حضور مردم ومشارکت مردم انجام شود

نھم اسالمی است واختيارات اوھم ھمان است که امام آنھم دررديف تشيع وحاکم آوقتی جامعه ای مسلمان 
يا بايد قوانين شرع حاکم واجراباشد يا قوانين دمکراتيکی که اصال درجامعه تشيع حق آدرتشيع دارد 

   ؟خته نميشودشنا

تمام دارائی ھايی مملکت وافراد متعلق به مقام  جمھوری اسالمیدرجامعه حقوقی مذھبی  نجا کهآ از
 ن اموال  اختالس ويا دزدی کنند وآ کسانی ازبيت رھبری ويا خارج ازبيت  از بخشی از اگر رھبری است

 ؛به کودکان تجاوز کند مدعی اين قضايا کيست به جزمقام واليت فقيه (سعيد طوسی) نآيا مانند قاری قر
يا  و ،سعيد طوسی ،نآواليت فقيه که قيم مردم مسلمان ومتشيع ايران است ميل به تعقيب قاری قر اگر و

ن آيا قاری قر ، مردم چکاره اند که فتح باب کنند که قاضی القضات مختلس است وصادق الريجانی نداشت
خرج فعاليت ر به مردم ايران چه که بگويند صدھا ميليارد دالرثروت مملکت گلواط گر ويا درکليات دي
گرديده زيرا مردم  مريکا منجرآسال سلطه  ٢۵خرش ھم به تحميل برجام با آ ھای ھسته ای شده و
  .اطاعت وتجليل مدام ازقيم خود ندارند درجامعه تشيع حقی جز

  ورد Ĥدست

 ھيچيک ازمعيارھای حقوقی جھانی که خارج ازحقوق اسالمی باشد درجوامع اسالمی کارساز 
    .ن استھاو ب درآھای سازمان ھای بين المللی کوبيدن شوتمام کوش شودنبوده ونميتواند اجرا

 وقی محسوب نان عضو جامعه سياسی وحقآ بعلت سلب حق حاکميت از الم ملت ھای تحت سلطه اس
شناخته ميگردند وبه اعتبارھمين رابطه نميتوانند زيرچترحقوق ناشی  وپيروان اسالمنميشوند

  .ون قرارگيرنديکی ووضع قانتازسيستم دمکرا
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  حاشيه 

قايان درنامه ای نوشته است که درمقابل ملت ايران زانو ميزند ودست ملت رامی آ اخيرا يکی از 
   .بوسد

 نظر دارد درحاليکه ملت ايران از ملت ايران قرار ای بنام  قافلهوخيال ميکند که ايشان قافله راگم کرده 
حقوق سياسی وباورھای مسلط برافکارشان ملت ھويتی وتاريخی ملت ايران شناخته ميشوند ولی ازنظر

حقوقی نيست وھمانطورکه امام ھفتم شعيان گفته  ی که حق حاکميت ندارد ملتِ تايران شناخته نميشوند مل
قای آزدن درمقابل کف ويا بوسيدن دست کف چه مفھومی دارد که نويسنده نامه  ھستند نميدانم زانو کف

دسالش را به سروصورت خود وفرزند خرکرده است ملتی که نرا عنوان آ مھندس روحانی با افتخار
محجور ميداند کجايش با فنومن ملت مشابھت  و خاطراعراب مھاجم به ايران خونين ميکند وخودرا صغير

  ) پايان حاشيه( .ن ميشوندآربه زانوزدن درمقابل کسانی برای خود نشان دادن حاض دارد که

رای داده اند ويا موقعيت حقوقی خودشان را درکادرحقوق اسالم ايرانيانی که به جمھوری اسالمی  
. نميتوانند به اعمال حکومت جمھوری اسالمی معترض باشند ؛ن ميدانندآوتکاليف واحکام 

خود کرده  < نھاست وآنکه متوجه حکام جمھوری اسالمی باشد متوجه خود آ نان قبل ازآاعتراض 
  .نان استآرھگشای  >را تدبيرنيست

ن آون متواضع اند آانان اسالمی برحقوقدادی درجوامع اسالمی معنای خاص خودش را که زآ 
زادی که درمفھوم تسليم آواين چنين  کام است درمجموع تسليم بال شرط به احکام واطاعت ازحُ 

  .زادی واقعی مغايرت وضديت داردآ بالشرط به مقرراتی الھی است بکلی با اصل حاکميت و

 زادي وآه تشيع نه ميتوانند ونه ممكن است كه به مدارج بعيت ازاسالم وبويژايرانيان با ت 
 سياست وحكومت ميتوانند مسير نها كه فكرميكنند با جدائي دين ازآ و؛دمكراسي دست يابند

مركز توليدات  و متعفنِ دركنارلجنزار –حركت دمكراسي را هموارسازند سخت دراشتباهند 
يا ايجاد مانعي  و داشت بايد بفكربرچيدن لجن زار رام وسالمآنميتوان زندگي  ،حشرات

  .به سالمت زندگي اجتماعي وسياسي جامعه بود براي تداخل حشرات وفضوالت لجنزار


