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  حقوقدان -امير فيض

ترامپ که يکھفته بطول انجاميد او به بخشی ازبرنامه ھای دولت  آقایدرجريان فعاليت ھای انتخاباتی 
متوجه دارائی ھای بلوکه شده  ،ن اشاراتآ ھمراه با توضيح داشت که موردی از ای احتمالی خود اشارهِ 

 تحريرات اينجانب است الزم شد نجا که موضوع مزبور يکی ازاشتغاالتآ از و ؛ميباشد آمريکانزد ايران 
 بشود  آمريکامراتب اشاره واستناد ايشان که بھرحال ممکن است واجد مقام رياست جمھوری  که از

  .بھره برداری حقوقی وسياسی شود ،نشود وحتی اگر

  ايران  سه باراقراربه حق 
اشاره کرد  آمريکابه مبلغ دارائی ھای بلوکه شده ايران نزد ئی دفعات وبمناسبت ھا ترامپ سه باردر آقای

   :که موارد مزبوربشرح زيرميباشد

> او توافق ھسته ای به ھيچ آمريکايافته است و ميليارد دالردست ١۵٠ايران با اين توافق به < -١
   .را وحشتناک وفاجعه باروبد ترين توافق ممکنه ناميد

، اسرائيل وکل خاورميانه فاجعه آمريکاولويت من لغوتوافق با ايران است .... اين توافق برای ا< -٢
ميليارد دالر  ٠١۵. مابه پيشروترين کشورجھان درحمايت ازتروريسم مشکل اساسی است و ميزآ

   .داديم وبه عوض ھيچ چيز دريافت نکرديم> جايزه

ھواپيمای  ١١۴ نھا بدھيمآرد دالکه قراراست به ميليا ١۵٠ازايران قراراست با بخش کوچکی < -٣
  .خريداری نميکنند ازايرباس ميخرند> آمريکاند اما اين ھواپيماھارا ازجت خريداری ک

ترامپ است) ديگر  دانالد مقصوداو (< :ترامپ ازقول پدرش درسخنرانی خود گفت آقایفرزند  **
  .ربه ايران ميدھد بپذيرد>رد دالميليا ١۵٠را که  )دولت اوبامايک دولت بی منطق (نميتواند 

  لنگه كفش كهنه
> درتطبيق دربيابان لنگه کفش کھنه نعمت خداست< :درادبيات فرھنگی ما ضرب المثلی است که ميگويد

و حتی جمھوری اسالمی  آمريکادرحاليکه دررابطه با ميزان دارائی ھای بلوکه شده ايران ازسوی  مورد،
ھرچه ھم گفته شده با  ھيچ رقمی بصورت رسمی ازسوی مقامات مسئول جمھوری اسالمی اعالم نشده و

بشوی ئی ھم ازاين حالت بلآمريکااختالف بزرگی مواجه وجنبه نظری داشته است وازسوئی مقامات 
تفاده سوء اس آمريکاجمھوری اسالمی درکتمان ويابی اطالعی ازميزان دارائی ھای بلوکه شده ايران در

ترامپ  آقاین فرض گذاشته اند البته که اظھارات آ خواه خود بروھريک با ايراد نظريه مبلغی به دلکرده 
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لنکه کفش کھنه ای است که بسياربرای حفظ  نشود يا جايگزين باراک اوباما خواھد شدچه  که احتماال
   .حقوق ايران قابل پا کردن است

   كه شده ايرانواموال بلو آمريكامواردي ازسو، استفاده 
البی تحريرو نظرات شخصيت مط آمريکاای بلوکه شده ايران نزد دررابطه با دارائی ھدرتحريرات سابقه 

دارائی ھای بلوکه شده ايران مستند ئی وايرانی وحتی رئيس بانک بين المللی درباره ميزان آمريکاھای 
به ميزان دارائی ھای بلوکه شده ايران نظرنسبت  ان سير اظھارنن تاريخ ھمچآ نجا که ازآ از  .قرارگرفت

نھا ھم آن الش را برميدارد آادامه دارد ومانند الشه ای که ھرالشخوری قطعه ای ازگوشت  آمريکادر
سوزان رايس مشاور مبلغ دارائی ھای ايران تراشيده اند چنانکه خانم  درھرفرصتی تا توانسته اند از

ميزان پول متعلق به ايران < :گفت اخيرا ئیآمريکااران زگدرگفتگوی با قانون  آمريکاامنيت ملی دولت 
لذا موضوع دارائی  >ميليارد دالراست ١٠زاد ميشود حدود آرصورت توافق د هکبلوکه کرده  آمريکاکه 

مده است که نظارت وحساسيت ايرانيان  را آھای ايران بصورت يک معضل بزرگ حقوقی وسياسی در
  .ييش ازبيش الزم ميسازد

  هاي ايران درچين وهند دارائي
!! است بی اطالع ظاھرا آمريکانه تنھا جمھوری  اسالمی ازميزان دارائی ھای بلوکه شده خود توسط 

يا درمقام  و !!سيائی ھم بی اطالعآبلکه ازميزان مطالبات ايران ازکشورھای ھند وچين وسايرکشورھای 
سه کشورھند وکره جنوبی < ؛اعالم کرد گزارشی در اخيرا خبرگزاری رويترز  .ن نيستآاعالم ومطالبه 

ھم بدھی دولت > وبا توجه به اينکه علی الريجانی ميليارد به جمھوری اسالمی بدھکارند ٣/١۵وژاپن 
مع مطالبات ميليارد دالر اعالم داشته لذا ج ۵/٢٨ميليارد يورو برابربا  ٢٢رقمی برابر رابه ايران چين 

ميليارد  ۴٣ی برابر با سيائآايران ازکشورھای 
ين به ازای که البته گفته شده دولت چ ،ميشوددالر

به ايران  !ودولت ھند ھم ادويه !مطالبات ايران کاال
اين  بخوان از راحد بدبختی وذلت خواھد داد (

   ١. )معضل

  بي اطالعي ويا بي نيازي
به ھيچوجه قابل قبول نيست که دولتی که دارای بانک 

مد آ ومنابع درمرکزی وکميسون نظارت بربودجه 
مرج وناتوان باشد نداند که دارائی ھای بلوکه شده ايران نزد کشورھای خارجی  ھرج و قدر کشوراست ھر
کی طلب دارد ميتوان گفت که  جھل به  از و . اساسا ھيچ طلبکاری نيست که نداند چقدرچه مقداراست

                                               
 ک-ح... بدھند الهحوبجای کاالی بنجل چينی و ادويه چيز ديگری  ی برسد؛ايد روزش - ١
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بودجه  دارائی ھای کشور و. اما اين قاعده کلی يعنی نظارت برمسقط ادعای طلب است ،نآ طلب ومقدار
  .کارجمھوری اسالمی متشيع باشدنھا نميتواند روال آوامثال 

    سمت اين تحرير

 آقای اقارير صاحبان حقيقی ايران چگونه ميتوانند ازورود به بحث اينکه اين تحريرمايل است قبل از
واقع  د که درنستفاده کنا درمورد مبلغ دارائی ھای بلوکه شده ايران آمريکامپ کانديد رياست جمھوری اتر

که ازتبعات اصلی دارائی ھای بلوکه شده ايران است ، به موضوع با اھميتی مطلوب اين تحريراست
  .گرفته باشد بپردازدنکنون مورد بحث ونقد قرارتا ممکن است  وظاھرا

  تحقيق درباره عدم اطالع!!
که بلوکه است چه ميزان  آمريکاان نزد براينکه جمھوری اسالمی نميداند که ميزان دارائی ھای اير تصور

خودمان وموقعيت موضع  به نسبت تشخيص جھلعدم  ،دراين توھم علت گيرکردن  ،تاست بکلی باطل اس
   .رھبری ولی فقيه درجامعه حقوقی جمھوری اسالمی است

رايران نچه دآ به اين معنا که ما تصورميکنيم که چون تابعيت ايران را داريم لذا حق داريم که از جھل
جريان  در مردم را تکليف دارند تا نھا سيد علیآراس  در ميگذرد با اطالع باشيم ونيزمسئولين کشور و

 ه ھمين مقدارطبيعی داريم بوقوع نمی پيوندد ازجمل وچون چنين چيزی که ما انتظار بدھند قرار امور
   .نرابه حساب بی اطالعی جمھوری اسالمی ميگذاريمآ ؛آمريکادارائی ھای بلوکه شده ايران نزد 

، وماهيت معنوي غشته بودن با مذهب تشيعآبه علت  ايرانيان درحاليكه واقعتيت اين است كه ما 
قانوني  لياقت وصالحيتدرمقام وموقعيتي نيستيم كه  ،بيباورهاي مذه شكل يافته خودمان از

   .ن دخالت كنيمآكه ازاوضاع كشورمطلع ونسبت به سرنوشت  وشرعي داشته باشيم

 اين است که تشيع لياقت وصالحيت دخالت مردم را درشئون اجتماعی و مقصود ازلياقت شرعی وقانونی
بودن مردم حق واليت وقيمومت مردم رابه نايب امام  محجور  ردی وحتی سياسی گرفته است وبا قبولف

  است  داده

يا ديوانه تکليفی دارد که گزارش  و يا ولی يک محجورآ
ن ديوانه آاقدامات ودارائی محجور وديوانه رابه خود 

ولی فقيه ھم تکليفی  ،اگرنه .؟ البته که نهبدھد ومحجور
کشوربه مردم ووضع بردادن گزارش دارائی ھای مردم 

   .ندارد

بظاھر مردمی انسان نما (در ذھن شيعه)  ايرانيان 
وميھمان نوازھم معرفی شده اند ولی ، مھربان ھستند

 ،ماھيت انسان شناخته نميشوند ازنظرمعنا و
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. الياف زادی اراده وانديشه است برخوردار نيستآزيراموقعيت انھا درتعريف انسان که برخوردارازاصل 
 ورده است که بزحمت ميتوان نمونهآبوجود  یريائی معجونآباورھای مذھبی دراختالط با باورھای نژادی 

  .>شترگاو وپلنگ استضرب المثل <ودرست ياداوری جھان يافت نرا دربين سايرانسان ھاآ مشابھی از

  نمونه شترگاو پلنگ 
خيلی ناھمواروناموزون  ،توقعات ما ازجمھوری اسالمی حتی درحد توقعات ديوانه ومحجور ھم نيست

ولی  دديوانه ومحجورھستند امضا نميکنن ينکهان ھيچ سندی را مبنی براخودش ھاديوانه ومحجور  ،است
 )قانون اساسی جمھوری اسالمی باب واليت فقيهايرانيان ھم به سند محجوريت خودشان رای داده اند (

کم وکيف زندگی وھم ادعای کبارت وعقل وتسلط بر دارند )نآاعتقاد به مرجعيت وسلسله مراتب ( ھم و
ونتيجه اين شترگاو پلنگ بودن اين است   !است اين ديگردردنيای انسان ھم نمونه ؛وحقوق خود دارند

    .که ايرانيھای اھل تشيع نميدانند که کجا قراردارند وکی ھستند

زاد وصاحب رای وکم وبيش متمکن  آفرد ايرانيان متشيع تصورميکنند  ،فرد
وحتی شايد وطن پرست ھم خودشان رابدانند و نميدانند درمقابل موقعيت 

 چتر زير ن موقعيت استقبال وآ رد وخودشان ھم ازنھا واآحجری که تشيع بر
وتشبيھی که  نه تنھا انسان بلکه ھيچ چيزی نيستند ،ولی فقيه قرارگرفته اند

مردم درجامعه تشيع < :نھا وسپس منتظری بنقل قول ازاوگفتهآامام ششم 
> وھمانطورکه کف نميداند چيست وحدش درکجاست واقعا کف ھستند

دارند حدشان  قرار انند درحاليکه درموقعيت حجرايرانيھای متشيع ھم نميد
  .ستنھا آولی فقيه  دردست واراده قيم و

انسان خود معجزه بزرگی < :درفلسفه بحثی درباره انسان شناسی ميگويد
> چنين انسانی درجوامع است درحدی که اول خودشناسی وبعد خداشناسی

ھی است وخود گاآ، خودزيرا الزمه خودشناسیتشيع نميتواند وجود يابد 
 بارور رادزادی فکر، تفکرات خوآاھی بدور ازتعبد وتقليد وفرمابرداری با آگ

. درجامع تشيع دراين محدوده فقط فقھا ومراجع و به جامعه تحويل ميدھد
بنابراين درجامعه  ؛ه اندددا جا خودرا تقليد که ھمان قيم ھای مردم ھستند

ن انسان آن اتشيع ھمانطورکه امام ششم شيعيان گفته فقط علما وشاگرد
   .تشريف دارند بقيه مردم کفھستند و

زادی آ پشت سرميگذارند وبرحقوق و را انسان ھا وحتی حيوانات درسنی خاص بطور طبيعی دوران حجر 
تاب  درتب و ازناف مادر تا گورھمچنانھا ومايملک خود استقالل عمل پيدا ميکنند ولی ايرانيان متشيع 

  .مقيد ومحصورند حجروقموميت ولی فقيه ويا مرجع تقليد

شب اول قبراست که شعيه معتقد است  ،ومقصود ازگوردوران زندگی دررحم مادر  مقصود ازناف مادر
   .ازميت زنده شده اولين سوال اين است که مرجع تقليد توکيست
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انسان ھا درجوامع تشيع حقيقتا درجايگاه حيوان ھم قرارندارند ازتولد تا گورمحجوروتحت لوای اراده 
که   دنواحتماال وطن پرستی ھم دار –مبارزه سياسی  –نوقت ادعای روشنفکری آد نمه حيات ميدھقيم ادا

خری خيلی جالب ودرست مصداق ھمان شترگاو پلنگ است  زيرا خودراميھن پرست ميدانند درعين آاين 

اين  و وسفره واطعام ميدھند  به کشورسروسينه ميکوبند وتجليل ميکنند حال برای اعراب متجاوز

بخوانيد [ )کسی است که دوقطره اشک برای امام حسين بريزد  رب نزد خداقم و مردکاملعارشان است <ش
  ]برای قاتل زن ومرد وکودک ايرانی

  نمونه ديگر
ميدانند که باورھای مذھبشان  ،ارباورھای مذھبشان صغيرومحجورندع ميدانند که به اعتبيايرانيھای متش

خودشان  ميدانند که از ،ن رای داده اندآوبه  پياده (قانون جمھوری اسالمی) را عينا درقانون اساسی شان
 ؛نھا ھماھنگی نداردآباورھای  با هک ، معھذا توقعاتی دارندزاد کرده اندآ سلب صالحيت وحاکميت وتفکر

کتمان  ؟ چرا فساد ھای مالی راازجمله اينکه چرا گم شدن دکل ھای نفتی را جمھوری اسالمی کتمان ميکند
؟  چرا نميکند شکارآی را تی نف؟ چرا قراردادھاای ايران را کتمان ميکند؟ چرا ميزان دارائی ھميکند

  مذاکرات محرمانه درعدن را فاش نميکند و......

ولی محجور  صالحيت دانستن اين معلومات را دارد ونه قيم و پاسخ ھمه اينھا دراين است که نه محجور
بنابراين فصل بی اطالعی جمھوری  در را با صغيرومحجور درميان بگذارتکليف دارد که مراتب مزبو

    .ن مفتوح استآ اسالمی مختومه وفصل عدم نياز

   آمريكاامـــــا مسئله اموال ايران در

اول برادريت راثابت کن وبعد ادعای ارث وميراث کن> کامال صورت مسئله ادعای ايرانيان ضرب المثل <
  .ستآمريکاع براموال بلوکه شده ايران دريمتش

ن ملتی است که براساس فقه تشيع آ از آمريکاکم وکاست مبلغ دارائی ھای بلوکه ايران درادعای نظارت و
  .ن ملت متاثر ازحقوق دمکراتيکی باشدآسازمان حقوقی لکه بشکل حقوقی وسازمانی نداشته باشد 

مردم ايران که زيريوغ تشيع درشکل سازمانی جمھوری اسالمی تشيع قراردارند واجد ھيچگونه حق 
ادی برمنابع ثروت کشور ازقبيل معادن ازھرنوع نيستند خالصه وضع مالکيت درمذھب تملک عينی وم

تشيع که محيط تمامی لحظات زندگی ايرانيان ازمسائل بسيارخصوصی وشخصی تا مسائل اقتصادی 
   :واجتماعی است  دردوکلمه چنين استوسياسی 

 م االنبيا بودهتبعدھم ملک خاو يای بعدیبنا دم وآت ملک حضرت ن بوده اسآتمام زمين وھرچه در<
ست ملک اھل ھن آھمه زمين وھرچه در وفلسفه تشيع) وھمچنين روايات ازعلی ١٢٨يه آسوره اعراف (

جامعه تشيع است وتصرفات مردم دراموال خودشان تصرف  ولی فقيهِ  و  نھا متعلق به امامآ پس از بيت و
  .>نھا خلع يد خواھد کردآ ازولی فقيه مصلحت بداند  زمان که امام و اذنی است وھر امانی و
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بلکه  معارض تصرف درنفوس واموال مردم ميباشد تسلط ولی فقيه تنھا اين نيست که صاحب اختياربال<
را حالل  ميتواند حکم تعطيل توحيد را موقتا صادرکند ميتواند نمازوروزه ومساجد را تعطيل کند وحرام خدا

   >کندوحالل راحرام 

قدارکه باشد به مردم ايران تعلق وتوجھی بھرم آمريکاوکه شده ايران دربنا براين دارائی ھای بل **
زياد  يا کم و ؛ن دخل وتصرف کندآبھرنحو که بخواھد در ملک طلق ولی فقيه سيدعلی است  که و ندارد
   . (برای حفظ رژيم خودش)!!خری مطرح استآکه ظاھرا فرم  ؛ببخشد آمريکانرا به آيا اصال ھمه  و

انسان  ،مد کشورمال اوستآزيرا ھمه در ،؟ ھيچميکندسيد علی ماھيانه چه مبلغ حقوق دريافت  **
   !خودش ازمال خودش که حقوق دريافت نميکند

يت هللا علی خامنه ای آ< راديوی فارسی صدای روسيه اعالم کرد ٢٠١٣دردوازدھم نوامبرسال  **
رائی اين مقام معظم رھبری ايران صاحب يک امپراطوری بازرگانی ميباشد که کارشناسان ايرانی ميزان دا

مد سال گذشته آدر از مد حدود يک سوم بيشترآورد کرده اند واين درآبر ميليارد دالر ٩۵امپراطوری را 
   .>مد نفت ميباشدآخزانه کشورناشی ازدر

ن نظارت آبر وديوان محاسبات  ونه مجلس ودولت مشمول ماليات است اين مجموعه عظيم ولی فقيه نه
 دارائی ملت وکشوردرجمھوری اسالمی است  بخشی از لی است؟ زيرا ملک طلق شخص سيد عدارد چرا

    .که بموجب شرع مالکيت او تنفيذ شده است

تمام مذاکرات ھسته ای زيرنظروموافقت سيد علی انجام گرفته است حتی درھمين روزھا عراقچی  **
  .>استھرجا که ازخطوط قرمزی که رھبرتعيين کرده بود عقب نشينی شد با اجازه رھبربوده < :گفت

تصميمات  خامنه ای نه درقانون اساسی جمھوری اسالمی ونه درتخصص او بود که تا اين حد برمذاکرات و
به اعتبارمذھب شيعه ای که ايرانيان تن به  ليت ھای ھسته ای دخالت کند علت اين است کهاجع به فعار

    .شدتمام فعاليت ھای ھسته ای ايران ملک طلق سيد علی ميبا ن داده اند آذلت 

  دستاورد حقوقي اين تحرير
نظر به اينکه براساس منشورسازمان ملل کشورايران يک واحد حقوقی متاثرازحقوق مدرن 

  ...ومنشورسازمان مل متحد شناخته شده است و

ن کشور بنمايندگی دولت آنظربه اينکه برطبق منشورسازمان ملل تمامی دارائی ھای کشور متعلق به ملت 
  ...است و

ولی فقيه رامالک صاحب  استسياق حقوقی جمھوری اسالمی که متاثرازفقه اسالمی تشيع نظربه اينکه 
متعلق  جمله ونآ از آمريکاای بلوکه شده ايران نزد دارائی ھکشورميداند والجرم اختيار تمام دارائی ھای 

 شده است می تعريف مبانی حقوقی قانون اساسی جمھوری اساللی فقيه ميداند واين تصويرفقھی دروبه 
  و...
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شناخته شده  محجور واليت فقيه تباراصلنظربه اينکه ملت ايران درقانون اساسی جمھوری اسالمی به اع
  ...واين امر دائرمدارحقوق سياسی ايران کنونی راتشکيل ميدھد و

نظربه اينکه روال مزبور خالف اعالميه جھانی حقوق بشرواھانت به جامعه بشريت وبخصوص ناديده 
  ...گرفتن شئونات ملی ملت کھن وبا فرھنگ ايران است

  لـــــــــذا

ھرمقدارويا تمام دارائی ھای بلوکه شده ايران رابه جمھوری  آمريکااستنباط حقوقی اين است که چنانچه 

 آمريکا به اعتبارمنشورسازمان ملل متحد  اخت مزبوربه سيدعلی خامنه ای تلقی وپرد اسالمی بپردازد

  .ضامن ملت ايران خواھد بود

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

 


