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  حقوقدان -اميرفيض

ن که دررابطه با آمورد چند  کهبھمن اظھاراتی شده  ٢٢ھا بمناسبت سالگرد شوم  اخيرا ازسوی عوضی
  .ھا ومنافع ملی ايران است بنظرنيازبه توضيح دارد تحريم

  ها  اول تحريم

ه نھا ديکتآھائی راکه  من معتقدم حتی اگردرمسئله ھسته ای نيز ھمان خواسته<  :سيد علی گفته است
اگربنابرتحريم باشد ملت ماھم ميتواند تحريم کند  -ميکنند  قبول کنيم بازھم تحريم ھا برداشته نميشود

  .>واينکارراخواھيم کرد

   بيتی دارد به بيان اينکهارزش انسانھا ازسخنشان شناخته ميشود> سعدی ھم < :يکی ازبزرگان ميگويد

  عيب وھنرش نھفته باشد   اشدـــخن نگفته بــــتامرد س

  ثقيل باوری       ِ ين گفت  ـــبرچن  فرينآگفتم ای شيخ اجل صد 

  کرده ای اين کشف خيلی محشری    انگشت  به لب کزکسی ام مانده

   .پيدا کرده که تحريم ھا برداشته شدنی نيست ون رسيده آبه ! است که سيدحقيقتا کشف بسيارمھمی

کاخ سفيد درپايان دوراول مذاکرات ژنو ويکبارھم دردوردوم تمديد مدت صريحا گفت که تحريم ھا ارتباطی 
مان موافقتنامه ای که ـدرموافقتنامه ژنو ھم پياده شده يعنی ھ ،واين موضوع ندارد مسائل ھسته ایبه 

ره نکھا درک موضوع تحريم ،نآعالوه بر ؛ن شده استآازامضا کنندگان وتجليل  بوده مورد قبول سيدعلی
ن پاسخ داد که برداشت قرارگرفت وايشان به سناتورھا اينطورمفصلی  شمريکا ازخاتم اشتون موردپرسآ

قطعنامه ھای شورای امنيت ومسئله اتمی ايران  ھای کنکره درصالحيت کنگره است وارتباطی به  تحريم
برای  مدت سال ١٠اقل زيرحد ھا ھيئت ايرانی مذاکره کننده خواستار ھمين ادامه تحريم ودرراستای ندارد

  .سال پيشنھاد کرده اند ۵٠مريکائی مدت مزبوررابه سی ويا آوکارشناسان  برداشتن تحريم ھا شد

علی خارجی وايرانی منعکس شد وبارھا ھم ھمين سيد  ھا درمطبوعات ادامه تحريم            ِ اينکه موضوع  بعد از
 ھا خبردارم ھا زيانی به کشوروملت ندارد وبقول معروف کسی که ازجريان تحري مدعی گرديد که تحريم

يعنی شيره راکه خورده تازه فھميده  ھا افتاده است  ، سيد علی ياد تحريماستنشده  خواجه حافظ شيرازی 
   .که شيرين است

ميلی به ايران درسه موقعيت حقوقی تحريم ھای تحيکباربخواند ميفھمد که  را ھراحمقی موافقتنامه ژنو
 که وميفھمد ندھای کاخ سفيد وبازميخوا وتحريمھای کنگره  ، تحريمشورای امنيتتحريم ھای  ؛است

 رد ن کشور واين راآمريکا نيست مگر تحصيل رضايت آبرای  ھا متضمن قيد وشرطی برداشتن تحريم
   .اصطالح ميگويند وعده گل نی
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قھائی برايران ما حکومت وادعای مميدی وحسرت درک ميکند که چه احاينجاست که انسان درکمال ناا
 قرارحتما درعرض حيوانات معروف به حماقت  ،. عوضی ھائی نه درسطح انسانواليت مطلقه دارند

  .داردند

  اگربنا برتحرم است ملت ماھم ميتواند تحريم کند واين کارراحتما خواھد کرد>< :سيدعلی گفته است

ين تحرير حتما تعجب خواھند کرد که جمھوری اسالمی چگونه ميتواند کشورھای دنيا خوانندگان محترم ا
  ؟را تحريم کند

ايران غنی ترين ذخائرگازی رادارد واروپا ھم نيازمند به  ؛سيد علی سوال رابی پاسخ نگذاشته وميگويد
 داروپا لوله کشی کنان بخش نيست واگرايران گاز خودرابه نگازاست روابط دنيا با روسيه ھم چندان اطمي
  .ايران خواھد توانست اروپارا ھم تحريم کند

  بزک نمير بھار مياد   کمبزه با خيارمياد

  مدآماليات بردر -دوم

موضوع ديگری که دراظھارات سيد علی قابل بحث است  موضوع خود کفائی اقتصادی جمھوری اسالمی 
ه وقتی برخی سرماي< :او گفت ؛مد نفتی استآوتامين نيازمالی کشور ازطريق ماليات بدون استفاده ازدر

  .>، مرتکب جرم ميشوند وزمينه سازمشکالت ميگردندداران ازپرداخت ماليات فرارميکنند

، اساسا تکليف پرداخت نايرا وباورمذھبی وفرھنگ اسالمی يروارد اين مقوله نميشود که درسنتين تحرا
 بھمين نی وسنتی ندارد وآمد دراسالم جايگاه قرآرواينکه ماليات برد ،ماليات پذيرا وقبول مردم نيست

مد دولت آ منابع در مد جريان ندارد  واساساآجھت ھم درکشورھای اسالمی واقعی اھل تسنن ماليات بردر
مد آ ماليات بردر صحبت از ن تعلق ميگيردآمد آ به زمين ودرخراج دراسالم جزيه وذکات وخراج است که 

ايران اسالمی متشيع  در نھم درحدی که جای فروش نفت رابگيرد يک فکاھی وحرفھای ازسرنادانی استآ
ی مسئله ای که مورد استناد ــــلو که شعارتشيع عدم پرداخت ماليات به دولت وعدم خدمت دولتی است 

که بنوع قابل توجھی درارتباط بااين  تفاده اين تحريراست  تحقيق خبرگزاری رويترز استواس
  .تحريرميباشد

  يليارد دارائي سيد عليم 95

ماه تحقيق وبررسی  ۶خبرگزاری رويترز گزارشی را منتشرساخت که حاصل  ٢٠١٣نوامبرسال  ١١در
ميليارد دالرارزش ثروت تحت کنترل سيد علی خامنه ای  ٩۵ه بود که مدآن گزارش آ معرفی شد ودر

   .است

گزاری مزبورستاد اجرائی فرمان امام خمينی رايکی ازکانون ھای امپراطوری مزبور دانسته که تقريبا خبر
باطات را شامل ميشود کليه بخشھای اقتصادی ايران ازبازارپول گرفته تا صنايع نفت وراه سازی وارت

وثروتمندان واراضی وغيره که مصادره شده  یاين بنياد ازاموال شاه وبستگان وافراد ايران اوليه سرمايه
   .شکل گرفته است
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اين سازمان ازلحاظ حقوقی نه موسسه دولتی محسوب ميشود ونه شرکت خصوصی بلکه موسسه ای 
   .مقام رھبری پاسخگوستبه نرا ندارد ودرقبال عملکرد ان تنھا آ عمومی که دولت اجازه دخالت در است

درواکنش به تالش اصالح طلبان درمجلس ششم ھرگونه تحقيق وتفحص ازاين ستاد شورای نگھبان 
راھمچون سايرارکان ھای زيرنظررھبری خارج ازحيطه اختيارات مجلس نمايندگان مردم دانست وحتی 

ان ارک زابراين ھيچيک ابن ,اد مزبور دادنفت رابدون ھرگونه محدوديتی به ستدرشرائطی اختيارفروش 
  .ش دراين ستاد را ندارندي، امکان تحقيق وتفت، ديوان محاسباتنظارتی ھمچون سازمان بازرسی کل کشور

  .رسما ازپرداخت ماليات معاف شناخته شد  ٩٢ستاد مزبور ونھاد ھای وابسته به رھبری درسال 

  درصد فرارماليات 41 

درصد ازبدنه  ۴١اعالم کرد که  ٩٣ه اول اسفند ماه سال سخنگوی کارگروه تحوالت اقتصادی روزشنب
  .اقتصاد کشورازپرداخت ماليات معاف است

که در زمينه اقتصاد ايران تحقيق ميکند درگفت وگوی  ، اقتصاد دادن مقيم بريتانياقای حسن منصوريانآ
 بدانيم که جزئياتجالب است < :راديو فردا درمورد اظھارات سخنگوی گروه کارتحوالت اقتصادی گفت با

اعالم  ازچيست زيرا معموال دولت اين مسائل ران محاسبه کرده آدرصد روی  ۴١بخش ھائی که اين 
سال پيش درمسئله ديوان محاسبات  ١٠ ؛اطالعات چيز جديدی نيست و مارآاو اضافه کرده اين  ،نميکند

ھائی است که  خشدرصد ب ۴٠اليات معاف است واين درصد ازاقتصاد ايران ازم ۴٠عرض کردم که 
  .و ستاد امام خمينیبنياد مستضعفان واستانه قدس رضوی  ،زيرنظررھبری قراردارد ازجمله بنياد شھيد

نھا چه تعداد  وکدامھا آکه   رتی ندارد اطالعی ھم منتشرنشدهاين بنياد ھا وستاد ھا که دولت ھيچ نظااز
   .نشد نھا  منتشرآواحد ميدانستند ولی بعدھا ديگرخبری ازتعداد  ٨٠٠را  نھاآنخست تعداد  ھستند سالھای

ه نھا افزودآک سيدعلی وترديد ھم نيست که برتعداد تنه دفترودس ،که اين ابھام برای مردم است هالبت
   .ميشود

 برخی مريکا توانست افراد وآھا وسازمان ھا وبنيادھا ھستند يکی ازطرق دورزدن تحريم ھا ھمين شرکت 
ن واحد آتوسط  ھا نھارا مشمول تحريم قراردھد ولی موفقيت کامل برای جلوگيری ازدورزدن تحريمآ از
وی س . گفته ميشود پولھائی که به حزب هللا وسايرگروھای تروريستی وخرابکاران ازممکن نيست ھا

   .ازاين ممرھاست جمھوری اسالمی پرداخت ميشود

  هرچه بود ونيست درغارت است 

 ٣٠نزديک به <قای حبيب هللا توفيقی رئيس ستاد مبارزه با قاچاق اعالم کرد آ ٩٣ماه سال  دردوم بھمن
کاال  ميليارد دالر ۵٠او اضافه کرد  ،درصد مبادالت تجاری غيرنفتی ايران ازطريق قاچاق صورت ميگيرد

 >چاقی استليارد کاالھای قايدرصد م ٣۵تا  ٣٠حالی است که بصورت رسمی وارد کشور شده واين در
درجنوب  قانونی دررابطه با ھمين اظھارات رئيس ستاد مبارزه باقاچاق بود که مسئله اسکله ھای غير
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که رساگران بود که قاچاق  ؛نھا بنام برادران قاچاقچی ياد کردآواحمدی نژاد ازصاحبان  مطرح راکشور
   .ان کشوروروحانيون استکشورھم درکنترل سر

درصد قاچاق  ٣۵درصد اقتصاد کشوررا چپاول کند وماليات ندھد چرا مردم عادی ھم  ۴١وقتی ولی فقيه 
   .کشوررا راحت برعھد نگيرند

  اودرخت ازبيخ ورند غالمانآسيبی              براگززباغ رعيت ملک خورد 

   .بماند ايران وايرانی باقی انده که برایواقعا  درايران ما چه چيز باقی م

  قضاوت درست

قضاوت واظھارنظردرست ومعتبروقتی است که قضاوت برمبنای حقوق حاکم برعمل مورد قضاوت باشد  
ته شود  نميتوان درصد اقتصاد کشوردرنظرگرف ۴٠اگراين قاعده اصولی نسبت به حاکميت خامنه ای بر

ليت ھای  نھاد ھای تحت کنترل خامنه ای رابه ايراد خالت مردم ودولت درکم وکيف فعاتجمع ثروت وعدم د
جد حق حاکميت ن ومعيارھای حقوق مدرن وجامعه وابرقانو                                    ِ . ايرادات منظوره دراين تحرير بناشده  کشيد

   .ايرانآخوندی  است نه جامعه تشيع 

امام ويا شخصی که حاکم کشوراست بشرطی که ازنسل فاطمه وعلی باشد مالک  ،بتصريح فقه تشيع
ن   ِ <ا  ورده اند آست که درزمين است که فقه تشيع نظراتفاق علمای شيعه رادرعبارت زير ھرچيزی ا

نرابگونه ای تفسيرکرده آوبرخی فقھا  ،> = ھرچيزکه درزمين است متعلق به امام استمام   ِ ال ال      ُ رض ک    َ اال  
  .>نچه دردنياست يکسره متعلق به امام استآو ميگويند <

   :ی ازمراجع متفنذ درسخنرانی خودش گفتذری قمی يکآ ۵٧درسالھای نخستين شورش 

 تمام ثروت مملکت ازمعادن وزمينھا وثروت ودارائی افراد ملک طلق امام است وتصرفات مردم در<
لی دارائی ھای خودشان بعنوان امانت وبا اذن امام است وامام ھرنوع صالح بداند نسبت به اموال بطورک

اموال ھرکس راصادروشخص ديگری را متصدی بھره حکم مصادره  تصميم ميگيرند واگرمصلحت بداند
  بحث مالکيت درشيعه)(                                                                      >ن ميکنندآبرداری 

  نتيجه اينكه 

قانون اساسی جمھوری اسالمی است نميتوان به تجمع ثروت کشور  یبراساس فقه شيعه که ازمبانی اصل
 ،ويا نايب امام را جانشين پيامبرميداند . تشيع امام دردست وحاکميت سيدعلی خامنه ای ايرادی وارد ساخت

کتاب برای اموال  مگردرتاريخ اسالم کسی ازمحمد و يا ائمه حساب و ،اختيارجان ومال مردم دريد اوست
   .حاکميت سيد علی مشمول رسيدگی محاسباتی دولتی بشود گی گرفت که اموال زيرکليدم جنوغنائ

  عوضي ديگر

 ووبعد ھم فکرکردن  ! خواندن                             ِ خطاب به خارجيان دارد که جالب  بھمن گفته ای  ٢٢شيخ حسن درمراسم 
  .افسوس خوردن است
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وپای مذاکره ايد تا  امه نميدھيدشما به تحريم ھا اد چرا ،ھا باعث تسليم ملت ايران شده است اگرتحريم<
  )(عين عبارت است . پس دروغ را کناربگذاريد وباملتتان با صداقت حرف بزنيد>تحريم ھا برداشته شود

، دروغ وسخن ھای عوضی غل وغشخواننده محترم شما دراين گفتارشيخ حسن به خارجيان چقدر
 يا باز خواھد ايستاد؟ ؟ھا بازايستاده اند ه تحريموخارجيان ازادام ؟يا تحريم ھا قطع شده استآ؟ ميبينيد

 وضعيت صنعت نفت بسياراسفناک است وقای زنگنه وزيرنفت صريحا اعالم کرد <آپيش زھمين دورو
را نآ ھا وفشارحاصله از تحريم ،شرکت نفت درپرداخت حقوق کارمندان ھم دچارمضيقه است ودرتوضيح

ھا متوقف ويا نيمه  متمام چرخھای اقتصادی کشوربواسطه تحري –موجب سقوط صنعت نفت دانست 
شيخ  ديد چگونه اين حقايق از ؛. تمام تالش جمھوری اسالمی سبک کردن تحريم ھاستمتوقف است

 نا خريت و انسان متحيراست از واقعا ۀن حد پنھان است که خيال ميکند تحريم ھا ادامه نداردآ تاحسن 
   .نھم دراين حدآگاھی آ

مريکا به آعتراض دارد که ا وبازھا ادامه نميدھند  ھا به تحريم مريکائیآمردک اعتراض دارد که چرا 
حقيقتا که مردک اگرخل نباشد ديوانه واقعی  ،يد که راھی پيدا کند که تحريم ھارابرداردآمذاکره مي ميز
   .است

   .بی شعورافتاده است عوضی بدست اين ديوانه ھای که بايد گريست ازمملکتی که اينجاست 

مرگتان چيست و جمھوری اسالمی چرابه  ادامه نميدھد ديگر مريکا بزعم شيخ حسن تحريم ھاراآ اگر
    ؟است ۵+١خفت وخواری درمقام تسليم به خواستھای

 مسيربه  راھا  دارد برای اين است که  تحريمبر را ھا نه برای اينکه تحريم مريکا پای مذاکره ميرودآ
 المللی مريکا با ادامه مذاکره اتحاد بينآ نراھم مستند به مذاکره سازدآمربوط ساخته وادامه جريان  همذاکر

   .ھای عليه ايران محکم ميکند خودش را بر تحريم

نان ديکته ميکنند آاگردرمسئله ھسته ای ھمه خواستھائی که بھمن سيد علی گفت < ٢٢درھمين مراسم 
  .درابتدای اين تحرير بيان وشرح داه شده)( >اشته نميشودقبول کنيم بازھم تحريم ھا بردرا 

ھا که مشکل  انسان ھاج وواج ميماند که مگرميشود کشوری در اين حد خرتوخرباشد که درمورد تحريم 
سازترين مسائل کشوراست اينچنين اختالف فھم وشعور وبرداشت وجودداشته باشد که يکی ازوجود 

   .م ھا گله کندھا بگويد وديگری ازقطع تحري تحريم


