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  حقوقدان -اميرفيض

  مالحظه نخست

) ھمواره سوره مائده ٣٣يه آيه محاربه ومفسد فی االرض (آرطول تاريخ اسالم ازشروع حکومت معاويه د
ازجمله  .ن بامخالفان خود تسويه حساب کرده اندآبوده است وبا استناد به ويز حکومت عليه مخالفان آدست

ميزخود عليه مخالفان ھمواره اتھام محاربه را مطرح آحجاج بن يوسف درتوجيه اقدامات بسيارخشونت 
 و. حتی کشتن حسين فرزند علی امام شعيان راھم به اتھام محاربه وصل کرده اندودليل قرارداده است

اما ھرگز ازدوران   برد  ايران وھويدا ھمين اتھام رابکار یم برای کشتن اميران ارتش شاھنشاھھخمينی 
مالھای شيعه ايران ديده نشده که يک مسئله حقوقی تبديل (معاويه ھای زمان)  مدن آمعاويه تا روی کار

اتھامی که باب طبع جمھوری اسالمی ووسيله استفاده بيدادگاھای  .به محاربه وفساد فی االرض گردد
  .اوست

  حظه دوم مال

ولی . اتھام بابک زنجانی محاربه وفساد فی االرض است که با اعدام او به صدورحکم منتھی شده است
. وھمين عدم تطبيق، محاکمه زنجانی راازقالب کيفری اتھام مزبور با فعل منتسب به زنجانی تطبيق نميکند

مطالبه  دوميليارد بدھی بابک زنجانی ن آخارج وبه دعوی مدنی تبديل ميکند که خواسته  ،واتھام محاربه
   .به شرکت نفت است

  .نده حکم محکوميت زنجانی استعدم صالحيت دادگاه صادرکناولين اثراين واقعيت 

شناخته  ،که ازجمله است پرداخت بھای معامله یزنجانی طرف دعوائی است که مستکف ازانجام تعھدات
   .بنابراين دادگاه صالحه دادگاه مدنی است نه کيفری . ماھيت اين دعوا حقوقی است نه کيفریشده است

ناشی ازبروز قوه قاھره ای باشد که  اگراستنکاف زنجانی ازعدم انجام تعھدات ويا برگردان وجه قرارداد
، مسئوليتی متوجه متعھد نيست  واگر قادربه پرداخت بدھی خود ن خارج ازحيطه اقتدارمتعھد باشدآدفع 

  .مگرورشکسته به تقصيرباشدھم مسئوليتی متوجه اونميباشد نباشد ومعسرباشد باز

نجانی بدھی اش رابپردازد حکم اعدام  ستری جمھوری اسالمی به اينکه اگرزاظھارات دادستان ووزيردادگ
نکه اعالم دستگاه قضائی جمھوری اسالمی يک تھديد وسبب سلب اصالت آعالوه بر ،او تبديل خواھد شد

 ،مجازات ،اتھام زنجانی کيفری نيست زيرا درمجازات وحکم کيفریی است که نه اقري ،ازحکم ميشود
   .ازجرم است وارتباطی به امورمادی ندارد مترتبِ 
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  نكته

ھمان  اظھارات مصطفی پورمحمدی وزيردادگستری جمھوری اسالمی دائربه تبديل  ؛نکته ای اينجاست
   :گفته است ٩٣رتاريخ ھشتم شھريورسال مجازات اعدام زنجانی درصورت پرداخت بدھی  د

نيم برخی ازايرانيان خارج ازکشوراظھارميکنند که حاضرند بدھی ھای زنجانی را بپردازند ولی ما نميتوا<
  .اعتماد کنيم>

پولی  تانقدراحمق نيست آنکه ھيچ ايرانی آ>  اول تامرد سخن نگفته باشد عقل وشعورش نھفته باشد<
. پورمحمدی ن باشدآکه ميليارد ھا دالرميشود وزنجانی ازمال سيدعلی خورده است حاضربه جبران  را

   .ستنرا اعالم کرده به خريت ونادانی وسادگی خودش اقرارکرده اآکه 

پول وگيرنده ندارد رابطه  هدوم اينکه پرداخت پول بابت بدھی ثالث نياز به رابطه اعتمادی بين دھند
   .اعتمادی درمورد قول وقرارھای شفاھی است  نه دادو ستد نقدی که ازطريق بانکھا صورت ميگيرد

  مالحظه سوم

 که متھم با استفاده اززادی ازمردم است آرکن اصلی درجرم محاربه قصد ايجاد رعب ووحشت وسلب 
   .سالح گرم وسرد اقدام کرده باشد

 خالفت با حکومت را داشته باشد درزادی ازمردم ويا مآھيچ دليلی براينکه زنجانی قصد ارعاب وسلب 
  :ت نيست خاصه که داليلی وجود دارد که سالب اتھام مزبور به اوست ازجمله اينکهدس

جواد ظريف  و ھاشمی رفسنجانی، علی اکبر یزنجانی مورد حمايت وتجليل شيخ حسن روحان *
. او درعکسھای منتشرشده نشان داده شده است وزيرخارجه جمھوری اسالمی بوده ومراسم تجليل از

يتی که درچنان موقع خاصه به اينکه شخصیچنين شخصی را نميتوان مخالف جمھوری اسالمی شناخت 
 .مخالفکه طرف قرارداد دومليارد دالری نفتی  قرارگرفته است بايد ازمخلصين حکومت باشد نه است 

   

 يک امرحقوقی مشروع وقانونی است  ،قرارداد بستن با حکومت  نه سالح سرد است ونه سالح گرم *
ھراس  کننده واگريک طرف قرارداد يعنی زنجانی را ايجادھيچ ارتباطی به ايجاد ھراس برای مردم ندارد  و

   .نرفت وسلب امنيت ازمردم بدانيم نميتوان سراغ طرف ديگرقرارداد که شرکت نفت بوده
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   چهارممالحظه 

   :ورد اين استآمھمترين مالحظه که اساسا عدم توجه وصحت دعوارا پيش مي

  اشد.بوانفال يعنی اموالی که مال خدا وپيامبروامام  است جز انفال ،بموجب فقه وحقوق اسالمی معادن

 نگی ميداند وتسنن) انفال را فقط مختص غنائم جب تشيع واسالم اين است که اسالم (تفاوت انفال درمذھ
اشتباه نشود ملک طلق امام ودرمورد  ؛ندشيعه ھمه اموال بالصاحب واراضی ومعادن را ملک امام ميدا

   .نه بيت المال ولی فقيه است  اموال شخص ، ازجمھوری اسالمی وحکومت تشيع

است قای بھمنی رئيس بانک مرکزی گفته است دوياسه ميليارد پول بيت المال نزد بابک زنجانی آاينکه 
  .سخنش نادرست است پول مزبوز متعلق به سيد علی است نه مردم

بنابراين براساس فقه تشيع که مالک عمل جمھوری اسالمی است معادن نفت ايران کال وجزا ملک طلق 
عمل ھم شخص خامنه ای است وشرکت نفت که بصورت عامل خامنه ای عمل ميکند ودرقرارداد مزبور

 کرده است اگراجازه مستقيم برای تنظيم قرارداد با بابک زنجانی نداشته باشد عمل لغوی انجام داده که در
مقابل خامنه ای مسئول است  واگربا اجازه خامنه ای انجام قرارداد شده باشد خواھان دعوا خامنه ای 

   .است نه شرکت نفت ايران

  مالحظات پنجم

. اقدامی است که برای تسکين افکاراعتراضی اھربه مقابله بافساد استتظمحاکمه زنجانی اقدامی برای 
. ابعاد ميشود وصول بابک زنجانی نه اعدام خواھد شد ونه پول قابل توجھی ازاو ؛مردم جريان يافته است

ن ابعاد آپرونده کرسنت يکی از .فساد وغارت درجمھوری اسالمی درحد غيرقابل وصف وشناسائی است
 مبرا را جمھوری اسالمی ناچاراست که با نمايش محاکمه بابک زنجانی خود .است که فاش شده است

 و است شده شرعا حالل مقررمھوری اسالم وولی فراموش نکنيم که فساد درنفس ج ؛زفساد نشان دھدا
خمس) خودشان ميدانند ( م کشورراحق شرعیمد مردآبيست درصد کل درطبق فقه شيعه خوند ھای شيعه آ

بنابراين ھرقدر  فقه تشيع)( ب واراضی ومعادن وجنگلھاراھم مال رئيسشان ميشناسندحوتمام اموال بالصا
 بسيار، ھم بسيار ھنوز و نميرسدومردم  که ازاموال کشور بربايند به حد يک پنجم کل ثروت کشور

نھا  ازنظر شرعی سرقت ويا اختالس به حساب نميايد وتصرف در مال خود به حساب آطلبکارند وعمل 
بردارد عملش سرقت  د کسی ببيند وزھرکس مال خود را ن( ت وفساد مالی محسوب نميگرددوسرق يد آمي

  .)نيست

ارزيابی  ومدرن ناشی ازحاکميت ملی بررسی و یرا با تصريحات حقوق انسان مھوری اسالمیجما مسائل 
قدری ھم  امروزی متاسفانه درچارچوب حقوق فقه تشيع و مھوری اسالمیجميکنيم درحاليکه مسائل 

يک جامعه انسانی وحقوقی نسبت  چقدرھر  ، ھمين مسئله فساد مالی ص وحکم است اسالم قابل تشخي
خوند ھای شيعه شريک درتمام آولی اين حساسيت درجوامع تشيع وجودندارد زيرا  اشدبن حساس آبه 
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يا ميشود تصرف  شريک رادرمال مشترک عنوان دزدی آ .دارائی کشورومردم به قدريک پنجم ھستند
  .رکه خيالبته   ؟واختالس  داد

که کدامين حق ازاين باالترتواند بود < وميگويندخوند ھای شيعه خودرا طلبکارازمردم ايران ميدانند آ
  ١. >حق  سادات است انگشتانگشت دست شما يک  ۵ن حق ماست  حتی ازآھرچه داريد خمس 

 ھند دقيقا فقه شيعه و، نميدانند که اگرمالھای حاکم بخواايرانيھا نميدانند که درچه منجالبی فرو رفته اند
مشمول تدابيرواحکام اسالمی  بندرت ميتوان يک ايرانی رايافت که  احکام اسالمی را درايران پياده کننده

جدا  اننآ از حرام وفرزندانشان اننآ نگردد که به اتھام ارتداد تمامی ثروتشان متعلق به امام  وزنشان بر
جزء وکل اظھارات انبوه ايرانيان مبنی براينکه قوانين   کهنميدانند . وجان خودشان ھم به ھدرخواھد رفت

انی است اظھارکننده رابه چاه ويل ارتداد گاسالمی جوابگوی نيازبشريت نيست که ساده ترين اظھارھم
   .توخود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل ،فروميکند

 اگر و وخروج ازاسالم است  تابعيت کشورکفرازمراتب ارتدادايرانيھای مقيم خارج نميدانند که قبول 
جمھوری اسالمی بخواھد که روال احکام اسالمی وفقه شيعه رانسبت به ايرانيان خارج ازکشوراجراکند 

 حرام و نانآو ھمسرانشان برمد آخوندی درخواھد آنھا درايران به مصادره حکومت آتمام دارائی ھای 
  .جدا خواھند شد

   .تشيع كفن شده اند وبا ند ولي درواقع مرده اندايراني ها نميدانند  كه بظاهرزنده ا

ن آ ملت ھنوز نميداند> جمله ای ازداشت تحت عنوان < نوشته ای  ٣١سنگرشماره ١٣۵٩سال  در
   .ورده ميشود که بدانيم ھنوزھم بعد ازسی وچند سال بازھم نميدانيمآمفصل  به اينجا  جزيه وتحليلت

حکومتی رادرجامعه ما به  ماه حکومت خود! ھنوزمقررات اسالم ١٧مالھا درطول <
. به ھمين لحاظ خشونتی که خاص احکام اسالم حکومتی است برای ملت اجرانکشيده اند

، سينه چاک ايران روشن نشده است وبرای روشنفکرانی که درراه برقراری اين نظام کثيف
با نھاد قانونی وھويت ملی کشوربخيال خودشان  جابجا کردند  را !کردند واين رژيم

  :ارنگرديده است کهشکآ

مقصود درھمان نھمه خيانت وغارت ويرانی که مالھا تاکنون برکشورما وارد ساخته اند (آ
عدل  ر) درقبال دستورات اسالمی حکومتی ظفنھاستآماه نخست حکومت غاصبانه  ١٧

  )فحه اول ھمان سنگرص(                                                  >وانصاف ومھرو دوستی است

  

   

                                               
 ک-کدام انگشت؟؟ ح - ١


