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  حقوقدان -اميرفيض

ن که تحريم درجامعه اسالمی است به اين آمل بردوموضوع پيوسته است که قسمت اول تتحريرحاضر مش
  .قسمت دوم که حکم پيامبراسالم درباره جمھوری اسالمی است به تحرير بعدی اختصاص دارد و تحرير

اوجود ماميتوانيم کشورراب< :يروز شيخ علی است مبنی براينکهپرانگيزه تنظيم اين تحرير اظھارات ھمين 
  .>تحريم ھا اداره کنيم

ن آ ضرب المثلی است که ميتواند ترسيم کننده اظھارات سيد علی باشد و ،ای زياددرميان ضرب المثل ھ
  .>پس ازچھل سال چارپاداری االغ خودش رانميشناسداين است که گفته شده <

ھنوز اسالم را نميشناسد واگرھم ميشناسد تظاھربه نشناختن  ،سيدعلئ بعدازيک عمرچارپاداری اسالم
  .دارد

 نھا قسمت وآدارد وملتھا به اعتباردين ن وجود حقوقی  وبه معنای جغرافيائی اول اينکه دراسالم کشور
 ن کشوراست واين چيزیآمردم  ووحدت ملی . وجود حقوقی کشورمتاثرازحق حاکميتشناسائی شده اند

ن که درواقع قانون اساسی ثابت اسالم است تمامی آ. ايات قرن وجود نداردآکه دراسالم وحقوق  است
به اظھارات چنانکه درتحرير قبلی  ؛نھا ازمعيارھای اسالمی استآوحقوق مسلمين واداره  ه حقدربار

ودرواقع   ،نچه که اسالم ميخواھد به مردم بدھدآحکومت اسالمی يعنی « :که گفت محمد يزدی اشاره شد
  ١ »حکومت وکشور ومردم ھمه دراسالم متمرکز ومنبعث است

  وامـــــا تحريم دراسالم

ندگی ز نشان ميدھد که استفاده ازتجمالت زندگی ويات تعلق يافته آن آن وتفاسيری که به آقريات آ دقت در
  .خرت ھمراه شده استآ. نھی ای که بامجازات ھای سخت ن استآراحت وبھترنھی قر

دقت درکيفيت زندگانی ايرانيان مسلمان که گرفتارتحريم اقتصادی ميباشند نشان ميدھد که تحريم شامل 
ا نھی نرآن چيزی که اسالم استفاده ازآيعنی  ؛زھائی است که ازنظراسالمی تفنن محسوب استوسائل وچي

   .نرا قابل مجازات دانسته استآکرده ومشتاقان 

مد ھمه زشتی ھا وسبب بی آ، سرندگی دنيوی وتجمل وراحتی دراين دنيان عقيده دارد که ميل به زآقر
مسلمان رابرای مال وراحتی دنيا دوست ندارد وکسانی خداوند درخواست  –خبری ازدين وخداوند است 

  .نھارادوست نداردآدوست دارند ازخدا غافند وخداھم  را که مال دنيا

  نيازيك مسلمان
                                               

١ -01May2015.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/RiyaKariSheykhHassan   



 حقوقدان -اميرفيض ر باره جمھوری اسالمی ايراندتحريم در جامعه اسالمی و حکم پيامبر        ٧از  ٢برگ  ٢٠١۵/٠۵/٠٨شيد (آدينه) اھيد ن

سب تنازاحاديث م .نيازيک فرد مسلمان درحد سترعورت وسد گرسنگی است که بتواند عبادت خدارا بکند
  :به محمد است که

  >يک مسلمان نان است واگرنان نباشد نميتوان نمازخواند وروزه گرفت حد الزم امکانات زندگی برای<

  )فروغ کافی(                                                                                                         

نيست ومسلمانان ايران قرنھاست که نان  آمريکاگندم ھم که دررديف تحريم ھای شورای امنيت وکنگره 
  .را آمريکاخودشان را ميخوردند نه گندم  وگندم

ن دراختيارمسلمانان آرابرای کشت گندم وروياندن  فتابآ ب وباران وھوا وآخداوند يارانه ھائی مانند 
  .نکه گناه نکرده وشکرگزارباشندآاشته بشرط گذ

 ی ازھای ناش تمام گرفتاری !ھا ھيچ تاثيری به زندگانی مسلمانان ندارد پس مالحظه ميفرمائيد که تحريم
ن خدا ضامن فراھم کردن نيازمندی ھای آھا متوجه کاالھای تفننی وغيرالزم است  وبه صراحت قر تحريم

  واين قول وقرارھای خدا کجا واثرتحريم ھا کجا؟واقعی مسلمانان است 

 یھا نسبت به مسلمانان ايران بال تاثيراست واگرجمھوری اسالمی ھمانطورکه قراربود اسالم سالح تحريم
داشت ونه به اين خفتی که مبتال باشد ودرجای پای محمد حرکت کند حرکت ميکرد نه به خارجی نيازی 

  .ميرسيد شده است 

) قدم بردارد والجرم جامعه سنت محمدجمھوری اسالمی نتوانست وقادرنبود که درھمان جای پای محمد (
که وجه تمايزی  مدآبه شکل وماھيتی دراسالمی رابطرف زندگی خارجيان سوق داد وجامعه اسالمی ايران 

   .ن يافتآبا يک جامعه اروپائی نميتوان در

فکرنکنيد که جمھوری اسالمی نميدانست که گرايش جامعه اسالمی ايران به زندگی بھتروراحت واستفاده 
 )نآيه قرآنھا خواھد شد (آورفاه درزندگی موجب سرکشی  ،ات کفاربا نھی ومنکرخدارروبروستابتکار از

 دليل قاطعی است که اسالم با خواست وطبيعت بشريت ھمراه نيست و ،نآولی تسليم به  ،ميدانست کامال
    ٢.ازات ھای سنگينی که مقررکرده نميباشدبه کنترل خواست ھای بشريت باھمه مج قادر

شھرھای ايران که بايد براساس سنت اسالمی پرازاالغ وشتربرای سواری ومسافرت باشد به پارکينگ 
خرين سيستم که حتی درشھرھای اروپا آ یاتومبيل ھا ؛بيل ھای ساخت کشورھای کفرمبدل شده استاتوم

افت که سيد علی ينقدراين عمل عموميت آ ،درخيابان ھای کشوراسالمی ايران جوالن ميدھند ،ھم نادراست
  .نرا تحمل کند وواکنش نشان دادآنتوانست حساسيت 

نھا ھمان است که کافی برای آيا آ ؛نان مسلمان ايران ميپوشندنگاه کنيد به لباسھای فاخری که مردان وز
  ؟سترعورت است

                                               
 اند خواست طبيعی بشر را ببيند و قادر به کنترلمشابه ھمين است در کومونيسم و سوسياليسم افراطی، تئوری کومونيسم نمی تو - ٢

با ھمه ادعا ھای برابری که بر کومونيسم سنگينی ميکند نمی تواند خواست ھای متغيير انسان ھارا ببيند و ھمه  خواست ھای بشر
  ک-ازه ويک شکل می بيند. حرا مانند گلدان گلين يک اند
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ا ی بلمفص اشعار در نراآفلسفه اسالمی درباب حوائج انسان مسلمان کامال مشخص است وشيخ بھائی 
   .ورده ميشودآن به اينجا آ استنتاج ازسنت محمد بيان کرده که دوسطری از

  ن بس تراـــت                                           ِ گرنباشد جامعه اطلس ترا       کھنه دلقی ساتر  

  ب خوردآناب        باکف خود ميتوانی شد مشربه اززرورنبا

سيب پذيری آسيب پذيراست ودراين جريان آھا  درمقابل تحريمايران غيراسالمی شده  البته اين جامعه
   .رازميان خواھد رفتاست که ناموس اسالم واستقالل وتماميت ارزی کشو

زندگی اصيل اسالمی نه تنھا ربطی به تحريم ھا پيدا نميکند بلکه حتی با فعاليت ھای اقتصادی داخلی ھم 
  .سروکاری پيدا نميکند زيرا خداوند ضامن فراھم کردن روزی مخلوق است درھمان حدی که عرض شد

   :شوراست  که گفته است سوره ١٠يه آ سوره عنکبوت و ۶٠و ۵٩يات آمستندا اصل مزبور 

ن مبرھن آنھارا قرآروزی دھنده خداست وبرخداست که روزی بندگانش رابدھد وروزی مستقروموقت <
  .معين کرده وفراخی وتنگی روزی ھم دست اوست وبھرکس ھرچه خواست ميدھد> و

   :يات باال گفته استآشاعری درتفسير 

  ورنستانی به ستم ميرسد       ھرچه نصيب است ھمان ميرسد    

   :يات باال گفته استآامام صادق درتفسير

بدانيد مشغول شدن به ذکرودعا بعدازنماز، فضيلت بسياردارد وواردشده که تعقيب درطلب روزی <
   >مد استآموثرترازکشتن درشھرھا برای کاروکسب در

  ) ٣۵۴(کتاب العشرات صفحه                                                                                      

  >ھرکه برای حسين گريه کند بدون کاروکسب روزی او خواھد رسيد< :ھمو گفته است

ب درحدی که آ< :خوند جنتی گفتآب را اعالم کرد آب وبرق نگرانی ازکمبود آچند ماه قبل که وزارت 
   .>بتوان وضو گرفت باشد کافی است

استقالل کامل دارد ونيازی به خارجه  ،زھای اوليه زندگیسيستم زندگی اسالمی چه ازجھت دارو ويا نيا
   .ندارد داروی تمام بيماريھا دعا وتوکل وتوسل است که اينھم ازخارجه وارد نميشود

دولتی ازمصرف کاالھای خارجی خودداری کنند چرا ھمه مسلمانان  راخيرا سيدعلی اعالم کرده که دوائ
 دزدی وقاچاق و نجات جامعه اسالمی ازفساد ؛ن استآرقرريشه اين تصميم د ،شامل اين تصميم نشوند

مسلمين ھمين گرايش جامعه به رفاه وتجمالت ووسائل غيرضروری است که اسالم حيف وميل بيت المال 
  .را نھی ومنکرميداند نھاآ
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   تش جهنمآشنائي با آاكنون 

 ره عالقمندان به زندگی ون درباآھا درجامعه اسالمی به مجازات ھای قر دربيان رابطه نقش بی اثرتحريم
ن بيشترگفته شود  زيرا آن وکم وکيف آن مجازات ھای قرآاکنون بجاست که درباره  ،اشاره شدتجمالت 

                         :اشاره مزبور واجد دونتيجه است

 ندگی دنيوی ومال وجاه وزينت االت وکم وکيف مجازات ھای قران درباره عالقمندان به ز ؛اول اينکه
حقوق مدرن ھم ازھمين رابطه ميتوان رجمالت زندگی رابطه مستقيم با اھميت منکرونھی رادارد چنانکه دت

  .ن به جنجه وجنايت پی بردآبه اھميت جرم وتقسيم 

گرچه نتيجه ديگرارتباط کمتری بابحث تحريم واسالم دارد ولی موقعيتی است که باطرح  ؛دوم اينکه
نان درجھنم ميتوان به دريچه ھائی رسيد که آريح کيفيت مجازات زندگی وتش مجازات عالقمندان به

يجه ه نتـــ. واين فرصتی است که ضمن يک بحث اصولی بتصورشدــن مآن نميتوان درآعتباری برای قرا
  يم ای اصولی ھم رسيده ا

  كيفيت دستگيري دوستداران زندگاني  

  :زندگی دنيوی را چنين تعريف کرده استدوستداران سوره الحافه کيفيت دستگيری  ٣١يه آن درآقر

نکس راکه زندگانی  را آ<ازمصدرخداوند جبارفرمان صادرميشود به فرشتگان غضب که بگيرند اورا (
 ن است زنجيرکنند (ھمانند دستبندی فلزی که پليس ازآذرع طول  ٧٠زنجيرھائی که  با و )دوست داشته

تش آ ن غلھا ازآ< :ويدگرنجيرھا صحبت شده وميھمان سوره ازمصالح  ٣٧يه آ ن استفاده ميکند>  درآ
نھم ساخته شده آذرعی  ٧٠>  البته بسيارغيرممکن وبی نيازاست که انسانی با زنجيرساخته شده است

   .ن است تکذيب ويا ترديدش حکم ارتداد استآتش بسته شود ولی چون درقرآ از

  جهنميان  ب آغذا و

 شده اند راه بعلت عالقه به زندگی ومال وثروت زندانی ن افرادی کآ وراکخھمان سوره  ٣۶يه آن درآقر
  .>نان چرک وخون استآ وراکخ< :ھم تعيين کرده وگفته

مکنت را ھمينطوردرزندان گی ازجمله زن وفرزند ومال ون زندانيان دنيا دوست وعالقمند به زندآن آقر
بھنگام  < :ميگويدسوره الکھف  ٢٩يه آجھنم زندانی راتشنه ميسازد  دررھا نکرده وچون ميداند که 

  > نھا داده ميشودآبه  ،را نھاآاخته که بريان ميکند روی دبی چون فلزگآعطش وتشنگی 

بی که به اھل جھنم ميدھند مشتمل برعرق وچرک وريم فرجھای آ< :بور گفتهيه مزآامام صادق درتفسير
ن چنان آب به دوزخيان ميدھند وبوی گند آوبعوض  دهای جھنم جوشيده شھگدي زنان زناکاراست  که در

  )۴راھنمای اھل بھشت جلد (           ميرندازگندش بند بھای اھل زمين بريزآن درآه ای ازطرقاست که 

  لباس دوزخيان 

ه تش دوختآنھا ازآلباس < :سوره الحج لباس زندانيان عالقمند به زندگانی چنين تعريف شده ٢٠يه آ در 
   .>هشد
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سمان آاگرپيراھنی ازپيراھنھای دوزخيان رادرميان زمين و< :يه مزبورگفته استآامام صادق درتفسير
  )بھشت(ھمان کتاب راھنمای اھل                               >ن ھالک شوندآاھل دينا ازبوی بد  بياويزند

  ميوه اهل جهنم 

نھا ازدرخت زقوم آواقعه مقررداشته که ميوه سوره ال ۵١يه آبی ميوه نگذاشته ودر را ن جھنميانآقر
نان اب جوشان داده خواھد آنھارا بعلت تلخی فراوان تشنه خواھد کرد لذا به آن ميوه آوچون  ؛خواھد بود

سوره  ۶٠يه آ شد وبرای اينکه مردم بدانند که درخت زقوم چيست که دردنيا ديده وشناخته نشده در
محمد پيامبرخدا درتعريف ميوه  و >است که درته جھنم ميرويددرخت زقوم درختی < :الصافات ميگويد

  :درخت زقوم گفته است

 يعنی قدرت( »ينه تاطبقه ھفتم زمين فرورودآ ھای زمين بريزند ھر اگرقطره ای ازدرخت زقوم رابرکوه«
  ٣ .)شکن . مقايسه کنيد با بمب ھای سنگرن درحدی است که تا ھفت طبقه اززمين فروميرودآاسيدی 

  ھنم سوخت ج

 ٧١سوره انعام و ۶۶يات آ در گاھی راآن اين آجھنم را ناقص نگذاشته ودرباره سوخت  ن تفسيرآقر
دم وسنگ منبع آيعنی مخلوط ( تش جھنم مشتعل ميشود ازمردم وسنگھاآ< :سوره طالق  گفته است

  .لبسته اند)نھا که به دنيا عالقمند شده وبه تجمل ورفاه دآ ،دم ھاآکدام دم سوزی خداست آحرارت کوره 

   :يات مزبورگفته استآ درتفسير ارددامام صادق که ازنامش معلوم است که درکالمش صداقت 

 باز ب خاموش کرده اند وآ با نراآ بار ٧٠تش جھنم است که آجزو  ٧٠تش اين دنيا يک جزو ازآ<
 هنرا نداشت وروز قيامت اين جھنم رابآافروخته شده واگرچنين نمی کردند ھيچکس تاب نزديکی به 

خيلی عجيب است که بجای اينکه پل صراط را ( ن پل صراط را ميگذارندآورند وروی آصحرای محشرمي
قول  ،نبايد شک کرد که قول –ن بزنند آورند که پل راروی آبياورند وروی جھنم بگذارند جھنمم رامي

   !)استمعصوم 

   :تش جھنم اظھارنظرپيامبرگونه کرده وگفتهآمحمد ھم نسبت به کم وکيف 

ت ن جمعيآن نفس به آ ھزارنفرويا زيادترباشند ويکی ازاھل جھنم نفس بکشد واثر١٠٠اگردراين مسجد <
  )ھمان کتاب(                                       >ينه مسجد وھرکه دراوھست به سوزدآھر برسد

  عمق جهنم 

درشب < :ازمعراج  محمد گفتد ن نيست ولی بھنگام بازگشت محمآچيزمشخصی درقر دربارعمق جھنم
 ٧٠معراج صدائی شنيدم که مرا به فزع وترس انداخت از جبرئيل پرسيدم گفت اين صدا سنگی است که 

  > سال قبل ازکنارجھنم انداخته اند واين ساعت به ته جھنم رسيده است

  )بحاراالنوارمجلسی( >پس محمد ازترس نخنديد تا ازدنيا رفت<مفسرمعروف دربحاراالنوارنوشته است 

                                               
 »زقوم«جای بسی شگفتی است تابحال آمريکا در صحرا ھا يا دشت ھای خود بجای ھزينه فراوان بمب و گلوله و ھواپيما و تانک چرا درخت  - ٣

 ک-ه است. حنکاشت
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  عرض وطول جهنم 

> ازقول محمد عرض وطول جھنم را چنين تعريف عبدهللا بن عباسيکی ازمسلمانان وبستگان محمد بنام <
   :کرده است

 در وادی و ١٠٠٠ھردره ای  در و ،دره ١٠٠٠، درھرکوھی ھزارکوه ٧٠دارد برھردری  در ٧جھنم <
طول ھرماری  است که مار ٧٠،٠٠٠خانه ودرھرخانه  ١٠٠٠شکاف ودرھرشکافی  ١٠٠٠وادی  ھر

يد پلک چشم آدم آن ماربه نزد فرزند آ. ن مارھا مانند نخلھای طوالنی ميمانندآسه روز راه است ونيشھای 
ن آ دم ازآوچون فرزند  ،استخوان ھايش ميکشد از ولب ھای اوراميگيردوتمام پوست وگوشت را

   >ن فروميافتدآ قرن در ۴٠سال ويا  ۴٠گريزد درنھری ازنھرھای دوزخ می افتد که مارمي

  مدت زنداني 

مجازات عالقمندان به دنيا چقدرکامل است وھيچ چيزی را مبھم             ِ درھمين مورد   ؛ن کامل استآواقعا که قر
طرح راستی  مانندسوره نساء  ميگويد مدت زندانی ابدی است ( ٢١يه آ نگذاشه  درباب مدت زندانی در

  .)که ابدی اعالم شده ۵+١زمائی آ

مسلمين بعد ازگذشت مدتی که احقاب ناميده ميشود يه مزبوراينطورنظرداده <آ امام محمد باقر درتفسير
 ھر روز و ٣۶٠سال وھرسالی  ٨٠جفت است وھرجفت  ٨زندان خالص وبخشوده ميشوند واحقاب  از

ن مسلمان آسال  ٢٣٠،۴٠٠،٠٠٠يعنی بعد ازگذشت (سال ازسالھائی است که ماميشناسيم  ١٠٠٠روز 
  )۶۴مرداد محاسبه ازرساله نيروی بازدارنده ازانتشارات سنگر(      )   عالقمند به دنيا بخشيده ميشود

  فكرپائين تنه زندانيان 

اقر د باين موضوع مھم نيز ازتوجه امام محم ؛پائين تنه مسلمانان ھست بسياربفکرنياز نجا که اسالمآ از
 ، دوزخيان رابا شياطين ودردوزخ< :ه وايشان نوشته اندکه روی جھنم خيلی کارتحقيقی کرده دورنماند

    .)مقصود امام ازجفت کردن صيغه است نه قوادی( ھنرمندان جفت ميکنند>

  متهم اين مجازات هاي وحشتناك كيست 

اکنون الزم است به بينيم که  ،تصوراستن غيرقابل آمالحظه داريد که مجازات ھای بيان شده ازسوی قر
 ل عمران مزايای زندگی راآسوره  ١٢يه آ ن درآقر ؛ن چه کسانی ميداندآمتھم اين مجازات ھا را قر

 –مزايای زندگی که موجب دلبستگی مردم ميشود مشتمل است برزن وفرزند < :شمارش ميکند وميگويد
  >گوسفند وزراعتونقره واسبان وشتروگاو  –          ِ            مالھای زياد  انبوه شده 

   :سوره اعراف اينطور توصيف شده است ١٠يه آمتھمان ديگری که مجازاتشان درجھنم مقررشده در

< کسانی که به زندگی ارام گرفته اند واززندگانی خشنود شده اند وھمچنين انانکه ازايات خدا غافل مانده 
  اند حواله اتش دوزخ گرديده اند > 

ازمال دنيا چيزی  ١٠يه آل عمران اين است که متھمين آسوره  ١٢يه آ فرق متھمان اين رديف يا متھمان
  .ندارند وبقول معروف  الکی خوشند  معھذا نصيباشان دوزخ است
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يات خدا ازجمله ھمان آ متعلق به کسانی است که در که با واژه ھمچنين متمايزشده  ١٠يه آقسمت دوم 
ده بخشن ادعای مھربانی و با نھاراآمده شک ميکنند ويا آ نآياتی که برای مجازات عالقمندان به دنيا درقرآ

 اين تھديد تش دوزخ حواله کرده است  وآگان اين تحرير را به ازجمله خوانند بودن خداوند مغايرميدانند،
ش تآنيز بھمان  گان راگان وعيب گيرندطعن زنند< :ول سوره الھمزه پياده کردهيه اآ در رادرحالت تاکيد 

   >است وعده دادهدوزخ 

  حکم محمد درباره جمھوری اسالمی 

  تی   آبه فرصت 

  

  

 


