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  حقوقدان -اميرفيض

 فاه ور الم نسبت به عالقمندی مسلمانان بهدرقسمت يکم اين تحرير راجع به حساسيت شديد ومنفی اس
ه ب سايش  وتجمالت واساسا ميل به زندگی شامل زن وفرزند ومال صحبت وکيفيت مجازات عالقمندانآ

  .تشريح گرديد قرآنيات آبراساس  ،زندگی وفعالين سرمايه گذاران

  موضع اتهامي مسلمانان

ران اي موضوعی که دررابطه با موضوع اين تحريرالزم است که دردايره تحقيق قرارگيرد وضع مسلمانان
تحقيق دراين مورد بدان سبب الزم است که . است که زيرحکومت جمھوری اسالمی قرارگرفته اند

شمول نميشود والجرم براين پيامبراسالم يک حکم محکوميتی صادرکرده است وحکم ھم بدون محکوم و
 يامبره حکم پمسلمانان ايران تمکين نسبت ب نھايت تحقيق وارد است که مشمولين حکم را بشناسيم  ودر

  .ھندرجح برتمام اموروتکاليف خود قراردرا ا

  حكم پيامبراسالم

 يند که طعامھای پاکيزه ورنگارنگ ميخورند وخانه ھاو کاخھای زيبا بنا ميکنند وآپس ازمن  اقوامی مي<
. دن دلبسته واعتناء کرده انآنھا برای دنياست که به آ. تمام ھمت الت تزئين ميکنندآمساجد رابه زيور

نھا آازبد ھاھستند که فتنه ازخود  نان بدترينآ. رھم وديناراست وتالسشان برای شکم است   ِ ، د  نھاآشرف 
  >برخيزد وبرخودشان برميگردد

  )٢٩۴الحيات جلد سوم  صفحه (                                                                                  

  مشمولين حكم پيامبر

 ه مشمولين اين حکم دقيقا جامعه امروزی ايران است وبنا برحکم پيامبرمردم ايران ازيا ترديدی ھست کآ
  ؟ه سازندنبدترين بدھا ھستند که فت

 ؛ری نيست و با توضيحی که وارد ميشودآپاسخ  ،ری باشد ولی نهآبنظرميرسد که پاسخ خوانندگان تحرير 
   .به پاسخ درست خواھيم رسيد

ات يآبھمين دليل تمامی حکومت بادميان طرف است نه آکه قانون اساسی اسالم شناخته ميشود! با  قرآن
يه که حکومت را مخاطب ساخته باشد آشروع شده است وحتی يک  >ای کسانی که<با عبارت  قرآن

   .مشھودنيست
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نرا حکم آکه   درکشورھای اسالمی که حکومت اسالمی دارند حکومت، مجری قوانين اسالمی است
 ن مقررآقرارگرفته ومجازات دنيوی برای  اسالم  اعمالی که مورد نھیدراين جوامع  ؛حکومتی مينامند

 نشده شامل حکم حکومتی نميشود بنابراين عالقمندی به زندگانی وتجمل وامثالھم مسئله ای است که در
  .شود) به توضيح درتحرر قبل رجوع(خرت قابل مجازات است نه دراين دنيا آ

کومت اسالمی اداره نميشود ، زيرا ايران بوسيله حاما صيغه مزبوردرجامعه ايران مصداق اجرائی ندارد
  .) نه حکومت اسالمی که فاقد قانون اساسی است(مواد قانون اساسی جمھوری اسالمی

ه گفته کمسئله ميشود اينجاست که ھمان اظھارات محمد يزدی رئيس مجلس خبرگان وارد وراھنمای حل 
نچه که اسالم آجمھوری اسالمی يعنی جمھورمردم ايران اسالم ميخواھند وجمھوری اسالمی ھم يعنی <

  .>نچه که مردم ميخواھندآميخواھد به مردم بدھد نه 

  تفاوت حكومت اسالمي با جمهوري اسالمي

 دخالتی دردرحکومت اسالمی مردم  دخالت مردم وتفويض اختيار وواليت است ،برجسته ترين تفاوت
مردم  د ونصب حکومت يک سياق اسالمی وسنتی دارد ولی درجمھوری اسالمی ايرانننصب حکومت ندار

نه تنھا دليل گرايش  ١٣۵٨رفراندم سال  ؛مشارکت داشته اند ودرواقع حکومت نايب مناب مردم است
   .واسالم خواھی مردم بود بلکه واليت دادن به حکومت ھم بود

تفويض اين تشخيص وحق  حکومت) ھمانطور که شيخ محمد يزدی گفته خوند (آمعنای واليت دادن به 
نچه اسالم مقررکرده دراختيارمسلمانان ايران که خودرادرمقابل تشخيص حقوق اسالمی درحد آاست که 
   .بگذارند ميدانند صغار

ھوری بنابراين نقش حکومت وواليت درجمھوری اسالمی با حکومت اسالمی تفاوت کامل دارد ودرجم
پديده ای است که  ،بھتر                         ِ وزی ورفاه وتقال برای زيست  اسالمی گرايش جامعه اسالمی ايران به ثروت اند

زيرا مردم اختياراين امررابه واليت  ،نه مردم ،ن بوسيله ولی فقيه وحکومت فراھم شده استآموجبات 
نرا آروت که خداومحمد داده اند وواليت است که بايد تشخيص دھد که جامعه اسالمی دارد بطرف رفاه وث

   .ام الفساد ناميده است ميرود

 را شر و مردم شروخيرراتشخيص نيمدھند وخداوند است که خير - ی داردقرآنعرض شد مستند  نچهآ
ايجاد واسطه ھائی بنام پيامبران وامامان خدا با  –تشخيص ميدھد وبھرکه الزم بداند خيرميدھد ويا شر 

   . (!)نھارابرای ھدايت مسلمان فرستاده استآ راداده است و نھا قوه تشخيص خيروشراسالمی آبه 

 تشيخص و و شر و خير از نھا ھمين سيدعلی خامنه ای است که زمام امورمسلمانان ايران راآ ی ازيک
  .ن داردآرواج 

جامعه ای که ولی دارد مانند صغيری است که قيم دارد مگر ميتوان ازصغيرانتظارداشت که خوب وبد 
 ون صغيراستھمانطور که قيم مسئول عمل خالف قان؛؟ البته که خيرص بدھدشرعی ويا قانونی راتشخي

 مسئول شرعی نزد خدا واليت وحکومت است  ،مقيد ساخته را درچارجوب واليت خود جامعه ايران که  در
  .نه مردم



 حقوقدان -اميرفيض در باره جمھوری اسالمی ايرانتحريم در جامعه اسالمی و حکم پيامبر       ۴از  ٣برگ  ١٠/٠۵/٢٠١۵

  گناهكاردرجامعه اسالمي ايران 

اسالمی است وھمين سيستم مالحظه فرموديد که سيستم حقوقی جمھوری اسالمی برمبنای واليت برامت 
 اب ری حکم گناھکاری رادرجمھوری اسالمی معين ومنطبق ميسازد  و         ّ است که تس   قرآن حقوقی منطبق با

رم وبافت ھرمی جمھوری اسالمی بسادگی دريافت ميشود که مجموعه قدرت اجرائی جمھوری         ِ دقت به ھ  
   .کفار قرارگرفته است  ِ ی    ّ ول   ،سوره بقره  که درراس ھرم کفر ٢۵٧يه آاسالمی منطبق است با 

حکومت جمھوری اسالمی به رياست واليت  که به فرامين خداوند ازنظربی نيازی مسلمانان به  ات اقدام
کفاروعدم اقدام درجلوگيری ازتجملی شدن زندگانی وميل به رفاه وثروت که حکم خداوند است  حکومت 

کسی که به حکم خدا عمل د که ميگويد <سوره مائده قرارميدھ ۴۴يه آخاصه واليت را دقيقا درچاچوب  و
  >نکند وبه حکم غيرخدا حکم نمايد طاغوت است

  >ن مسيرطاغوت استآباشد  قرآنھرمسيری که بغيرازمسير< :مده استآدرتفسيرنمونه  

   )٢٨٠جلد دوم (                                                                                                     

  سلمانان ايران تكليف م

) تکليف مسلمانان رادرمقابل طاغوت  قرآنيه آانسان رابالتکليف وسرگردان نساخته ( نجا که خداوندآ از
کم ح ،نآاعتنا نداردکامال روشن ساخته است و قرآنيعنی حکومت وکسی که به احکام وتصريحات خدا در

  .خروج برطاغوت است

  

  بفال نيك سال مشترك 35

مصادف سال  ٣۵ن آ و دمد ميگذشت که مردم مسلمان مدينه عليه عثمان قيام کردنسال ازھجرت مح ٣۵
وغيراسالمی جمھوری اسالمی  سال است که سی وپنجمين سال حکومت غاصبانه وجبارانه ينھمبا 

   .ايران استبرملت 
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ن ميتواند حکومت آحکومت وزمامداری عثمان چنان توضيح شده که نسخه ثانی  ،درمروج الذھب جلد اول
نگھبان  و قصر واليتی سيد علی خامنه ای باشد عثمان برخالف سنت شيخين به زندگی تجملی وزندگی در

ورد که برای او دندان آدندانسازان  مصر ورده بود برخالف سنت مسلمانان باھزينه سنگينی ازآروی 
به سازمان ھای وابسته به رھبری تمام بيت المال رازيرکليد خودش ونزديکانش قرارداد ( مصنوعی بسازند

  .)درجمھوری اسالمی رجوع شود که ازھرنوع بازرسی وحساب وکتاب وماليات معاف است

 دقيقا کاری که در ؛ا شالق ميزد ويا به حبس ميانداخت ويا تحت نظرميگذاشتبان خودش را دعثمان منتق
 نه بحکم قضائی  حکم حکومتی اعالم شده ،رايج وبازداشت مخالفان حکومت آخوند ھا میحکومت اسال

  .(موسوی وکروبی) واظھارھم شده که نيازی به حکم قضائی نيست

ھم  و .ود که حکم پيامبرصادرگرديده بودجامعه زمان عثمان وخود عثمان ونزديکان او دقيقا ھمان شده ب
   .بيق ميکرد وميکند با حکومت سيدعلی خامنه ایحکم پيامبر وھم روال زندگی وحکومت عثمان تط

وابتدا با نافرمانی به احکام او مردم عليه عثمان وحکومت اوشوريدند  درسی وپنجمين سال ظھور اسالم 
 ن قيام اسالمی زن پيامبر وداماد پيامبر وآ بدنش قطع کردند  ودر از وسپس با قوه زور سرعثمان را

اسالم شناسی ن شخصيت ھا دليل سنت گرائی وآ وحضورسرداران واصحاب پيامبر حضورداشتند 
   .ن زمان بوده است که ميتواند سرمشقی برای مسلمانان ايران باشدآمسلمانان 

ک علی يک فال ني رابا سی وپنجمين سال حکومت واليتی سيد المتقارن سی وپنجمين سال برقراری اس
  .روی داد ه نسبت به عثمانلگرد اسالم درمدينه که درسی وپنجمين سانچآاست به تجديد 

  اميرفيض  -  اين تحرير وتحرير قبل يک کارتحقيقی اسالمی است نه کارسياسی

  

   

   

 


