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  ازبابك زنجاني تا شوراي به اصطالح ملي
  اين توبميری ازان توبميری ھای گذشته نيست

                                حقوقدان-اميرفيض 

 مود احمدی نژاد وبرادران الريجانیقای بابک زنجانی است که درمناقشه محآنام  مناسبت اين تحرير
نطور که اعالم شده بابک آ .ميالرد دالری او خبردادند ۵/۵ازثروت  که خبرگزاريھا ،مدآپيش 

کوتاھی که کمترازدوسال ميشود به اين ثروت  ساله که ظرف مدت بسيار ۴١زنجانی جوانی است 
قای زنجانی ازطرفداران جدی واليت فقيه وافتخارش اين است که آ .سيده استفت غيرمتعارف رگھن

   .درنظام جمھوری اسالمی فعال است

که رابطه  شايد بجاباشد به بينيم که ايشان چگونه ظرف اين مدت کوتاه به اين ثروت رسيده است 
  .منسجمی با اين تحرير دارد

به رفع مزاحمتھای کرد که بمنظورکمک  حدود يکسال ونيم پيش شرکت ملی نفت ايران اعالم
نھا ميتوانند حواله ھای آ و ،خواھد فروخت ، نفت خودرابه بخش خصوصینفت شرکت ،تحريمی

   .خريد خودرابه ھرکشوروياشرکتی انتقال دھند

دراعالم مزبور شرائط اين نوع معامله که برای شرکت نفت ايران کامال بيسابقه بود روشن نگرديده 
   .ميزان خريد چقدراستبود که حداقل 

اگرکرد چه  و !ريخ کرد يابخش خصوصی ازاين  نوع معامله استقبال  ياآکه  م نگرديداعالھمچنينن 
   .ن گذشته استآ جريانی بر

تنھا وقتی که موضوع مناقشه دولت وبرادران الريجانی درنواری مطرح شد ونام بابک زنجانی به 
زنجانی به خبرھائی دست يافتند ومنتشرساختند که نشان ميداد   مد خبرگزاريھا با مصاحبه باآميان 

   .ن معامله شرکت نفت شرکت داشته استآ زنجانی يکی وشايد ھم تنھا فردی باشد که در

رابطه با تصميم شرکت نفت ايران ميخرد  در ،ن اعالم نشدهآ فتی نفت  که مقدارگمقادير ھنزنجانی 
 نراآوجه  يک ضمانت نامه بانکی ميدھد ونفت رابه شرکتھای داوطلب ميفروشد و نراآوجه  و

ضامن که يک بانک اسالمی به  ،رسيد ضمانت نامه ولی وقتی شرکت نفت درسر ،دريافت ميکند
که بعدا معلوم ميگردد که بانک مزبور  ،مواجه بامشکالت ميشودکند جعه ميامربود  درمالزی

   .ورشکست است وشرکت نفت ھم اعالم نکرد که پول نفت فروخته شده چه شد

که معامله ای انجام  وطبق معمول ضمانت نامه  چرا ،ظاھراين معامله شرکت نفت خالی ازخلل است
 و ،بوده يک امراستثنائی است يا و ،شدهورشکست  ،بانک ضامن ولی اگر ،شده استھم گرفته 

   .دقت کافی درتامين ضمانت نامه نکرده است ،شرکت نفت ميتوان گفت که واحد اداریِ  حداکثر

   .يعنی مسئول ميشود يک يادوکارمند بينوای شرکت نفت ولی شرکت نفت به پول نفت نميرسد

طرح شد برنامه باکمی دقت می بينيم که ازھمان روزی که طرح فروش نفت به بخش خصوصی م
زنجانی پيشاپيش پياده شده بود ودرکالمی ديگر برای انجام برنامه زنجانی بودکه طرح فروش نفت 

   .به بخش خصوصی پياده شد
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گفته ميشود که اگرموضوع زنجانی دردادستانی جمھوری اسالمی ھمچون موضوع سه ميليارد 
که موضوع زنجانی به شخص ن علت بوده ـــسوء استفاده از بانکھا تعقيب نشد به اي ،دالری

  .امنه ای مربوط ميشده وموضوع سه ميليارد دالری بانکھا به دولت احمدی نژادــــخ

  پشت پرده اين سوء استفاده چيست

 باز ظاھرقضيه اين است که يک کالھبرداری بسياربزرگ ازمال ملت ايران بوقوع پيوسته است  و
   .زيادی دارد ند که باحقيقت فاصلهبه قضاوت ھاوبرداشتھائی نزديک ميک مردم را ،ظاھرموضوع

دارد  موضوع که حکايت ازغارت يک ملت را ظاھر بعبارت روشن برخالف تصديق اخالقی مردم و
خالفی نسبت به حقوق ملت صورت نگرفته چکترين عمل ايران کوزده جامعه اسالمی تشيع  در

   !است

توضيحات الزم عرض بھتراست  .مسلم است که خواننده محترم ازاظھارنظرباال چندان راضی نيست
   .جای خودرابه تاسف وسرزنش برخود بدھد ،شود شايد عدم رضايت

> گفته انفالدرحقوق اسالمی به اموال بالصاحب واموالی که ازدشمنان بغنيمت گرفته ميشود <
درباره انفال  تو از ،ای پيغمبر< :اول سوره انفال است که ميگويديه آمستند اين قول  ،ميشود

  > پرسش ميکنند بگو انفال مال خدا وپيامبرخداست

اين حکم  و ،ميدانند نرا خدا وپيامبرآلق ومتعَ  اھل تسنن  انفال رامنحصربه غنائم ازدشمن گرفته شده
   .يه غنائم نام برده شده استآيه انفال بنام آ ن ھای اھل تسنن ازآچنان است که دربرخی ازقر

ن آ. مالکيت عامه ، مالکيت بردونوع است يکی مالکيت عامه وديگرمالکيت خاصهگويدتسنن مي
نھا متعلق به ھمه آايجاد نکرده است و را نھاآبخود وجود داشته وکسی دخو ،که درعالم است

   .مسلمانان است

 ووسيعتری گذاشته ومدعی است که انفال به کليه اموال منقول  يه مزبور تفسيرآاما شيعه اماميه بر
   .غيرمنقول که صاحب خاص ندارد وھمچنين غنائمی که ازکفارگرفته ميشود اختصاص دارد يا

وھمچنين شيعه عقيده دارد که امواليکه مالک خاص ندارد ملک طلق امام ودرغياب او ولی امر 
  .است

   .ن به عموم مسلمانان استآدرست خالف اھل تسنن که قائل به اموال عمومی وتعلق 

  وحقوق مالي ولي امراموال ودارائي 

  ن ادعا داشته باشند ويا سند گرفته باشند آ اموال واراضی موات درتمام کشورگرچه کسانی بر –اول 

اراضی موات  رتصرفات شخص د و ،است امام ودرغياب او باولی امر وات بااجازه احيای اراضی م
   .ايجاد حق برزمين نميکندبدون اجازه ولی امر

   .ول پادشاھان غيرمسلماناموال غيرمنقول ومنق –دوم 

   .جزيه ومال الصلح وھرگونه مالی که ازکفارگرفته شود - سوم
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است که ومراتع که بسيارمھم ومورد استناد اين تحريراست کليه معادن وجنگلھای کشور  -  چھارم
 وھمانطورکه عرض شد تسنن معادن و ،شناخته ميشود ک طلق امام ودرغياب امام ولی امرمل

   .ه دانسته ومتعلق به مردم ميدانند يعنی خالف تشيعاموال عام را از ھا جنگل

نرا آميداند وتسنن  ا ملک امام ودرغياب امام ولی امرنرآتشيع   ،ميراث کسی که وارث ندارد –پنجم 
  .به حساب اموال عمومی منظور وخرج فقرا ميسازد

 برخی ازفقھای مکتب تشيع ميگويند ھمه اموال بال استثناء متعلق به امام است واجازه و –ششم 
وھرگاه که امام مصلحت بداند سلب نھا استفاده ميکنند آ رضايت ضمنی امام است که افراد از

بود که خمينی بموجب فتوای  به اعتبارھمين باورازمتصرف ھرکس که بخواھد ميکند (مالکيت 
  )دموال بسياری رامصادره کرانحصاری خود ا

  حاشيه قابل توجه 

رضاشاه کبير < :قای شھرام ھمايون دررابطه با ملی کردن نفت ايران گفتآ ،چندی قبل دربرنامه ای
  >ن نفت ايران دراختيارپادشاه بودآ ملی کرد وقبل از بود که برای اولين بارنفت ايران را

 ،االمر ميدانستندان ايران که شيعه بودند خودرااولواھالمر ھمان پادشاه است وپادشالوودراسالم ا
وعلمای وقت شيعه ھم اين امرراپذيرفته بودند بنابراين عمال ثروت کشور تاقبل ازانقالب مشروطيت 

 .تشيع جان ومال مردم به ولی امر درتعلق به پادشاھان داشت يعنی رعايت اصل تعلق  و اختيار در
خاتمه  ه متاثر از فقه شيعه درجامعه شيعه  زده ايران بود رارضاشاه کبيربود که قاعده مزبور ک و

) ميرسيد به مظفرالدين شاهشاه (قرارداد ھای نفتی برخالف سابق که به امضای  ،ن پسآ از داد و
  ١  .ن ملت ايران شدآ مجلس ارجاع شد زيرا مالکيت نفت ايران از

مس  ھن وآشوراز طال ونقره ووتبديل نظام کشوربه نظام واليتی  مالکيت کليه معادن ک ۵٧شورش 
مشروطيت به  زان قبل ازمالکيت ملت خارج ومانند دورزمين باشد را ا و اورانيوم ونفت وھرچه زير

  .وردآولی فقيه در اياالمر = مالکيت اولوو

 را که فقه تشيع او ،داد به ھمين اعتباربود خمينی به مردم وعده نفت وبرق مجانی را اينکه ديديم
  .مال شرعی خودش بذل وبخشش ميکرد او از و ،مالک مطلق نفت ميدانست

مان خمينی بخشی ازعايدات ممکن است اين سوال مطرح شود که درجمھوری اسالمی وحتی درز
   .نفت برای مردم خرج ميشد

 ادفاع ازاکنون ولی امر درجھت رفاه مردم ويمال امام و نچه ازآورد اين توضيح بجاست که دراين م
شيع درواقع درجامعه ت و  ٢ ،به مردم وضعيت صدقه رادارد نه تعلق حق کشور بخرج ميرود حالت و

پايان ( نه به اعتبارمشارکت درثروت ودارائی ملی کشورزندگی ميکنند ولی امرمردم باصدقه  ،ايران
  ه)حاشي

  

                                                            
حق ملت را به ملت داده بودند را  حزب توده، جبه ملی و طرفداران حزب هللا ھنوز ھم رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه را که -  ١
 ک-ميکنند ولی در مورد خامنه ای و خمينی ھرگز سخنی نمی سرايند. ح خطاب» ديکتاتور«
 ک- د... حميزان صغاربودن جامعه و مھجور بودن ملت را بنگري -  ٢
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  الربا فقه تشيعدميليارد  5/5تطبيق موضوع 

 بايد با ميليارد دالر ۵/۵ا موضوع لذ ،نظربه اينکه قائمه حقوقی جمھوری اسالمی فقه تشيع است
   .وابط شرعی تشيع حل وفصل گرددض

ينده خواھد شد ملک آ در نچه استخراج شده وياآ معلوم قضيه اين است که معادن نفت ايران اعم از
بموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی مقام واليت فقيه  علی خامنه ای است که درقای سيد آطلق 

  )ولی امرومالکيت اموال عمومی نوشته مومن قمی(                                     .معين شده است

واژه ملک طلق بوسيله فقھای تشيع مانند نراقی  –لق يعنی ملک خالص وحالل ملک طَ حاشيه  

  )پايان حاشيه(   .بکارگرفته شده استبه کرات وغيره 

تما شخص ـح و ،دولت جمھوری اسالمی نيست ،ميليارد دالر  ۵/۵دربرداشت  مدعیِ  ،بنابراين
چنين  اگر ،اموال انفال محسوب است از خامنه ای است زيرا مورد ادعا يعنی نفت متعلق به اوست و

جرم عمومی  ،روی داده بود سوء استفاده ای دريک کشوراھل تسنن ويا دمکرات وياھرحکومتی
ولی درجمھوری اسالمی بھمان دليل که عرض شد يعنی تعلق ذخائر نفتی به شخص  ،محسوب ميشد

 ،اردست حق دخالتی ندفع عمومی احکومت جمھوری اسالمی که قانونا حافظ منا ،ولی فقيه
دخالت   العموم وبعنوان مدعی شخصی به مال ديگری دولت راسا ھمانطور که درمورد تجاوز

   .نميکند

يعنی دادگاه صالحيت دار  ،صالحيت دادگاه ھم متناسب باماھيت دعوا ميشود ،با مالحظه ماھيت دعوا
خواھان دعوا ھم ميشود  و ،دادگاه ھای انقالب جمھوری اسالمیدادگاه ھای حقوقی عدليه است نه 

لکه ھمان بانک مدعی عليه ھم برخالف تصور بابک زنجانی نيست ب و  ،شخص سيد علی خامنه ای
يعنی نقل ذمه به ذمه است> حقوق اسالمی وفقه شيعه < در که ِضمان چرا ،ورشکسته مالزی است

     .دست خامنه ای به مالی بند نميشود

که مسلما بدون  بابک زنجانی وجود داشته باشد بين او و اگر روابط خاصی ست کهدرچنين جريانی ا
  .ميدھد که ازطرح موضوع خودداری کند خامنه ای ترجيح  ،رابطه نميتواند باشد

  مسئول اين نابساماني بزرگ 

، ھمه ن به شخص ولی فقيهآمسئوليت اين نابسامانی بزرگ وابطال حقوق ملت ازمنابع نفتی وتعلق 
   .به حکومت واليتی وحقانيت فقه شيعه رای دادند ۵٨رفراندم سال  شرکت در کسانی ھستند که با

 انقالب مشروطيت از ولی اين حق با ،فقه شيعه چنين حقی رابرای ولی امرشناخته بودالبته که 
 با ۵٨رفراندم سال  شرکت کنندگان در ولی  ،مالکيت ملت گرفته بود نراآدائره اجرا خارج وجای 

   .ان وملت ساختندوردند وبالی جان ايرآاين غول درشيشه شده رابيرون  رای خود

 ملغی ومعادن نفت  از را ملت وکشور مالکيت   ی که ميدھنديرا با يا رای دھندگان ميدانستند کهآ
نھا حاصل زنده آنروزھا کسی ھم نبود که به آوشايد  ؟ تصورنميکنمبه ولی فقيه منتقل ميکنند نراآ

گرچه چنين  ،بشود ورآياد  از جمله مالکيت ولی فقيه را نرا وآساختن فقه تشيع وجريان دادن 
شايد ھم بتوان  و گاھی پيروان مذھب از اصول مذھب استآ ،اصلکه  عذری پذيرفتنی نيست چرا
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نھا در اين مورد

از بابک زنج  

 ايرانيان اجا

يرانيان بارای
لب حق مالک
 شايد تصور

ذخائرنفتی کش
سالمی تشي ا

عنوان دمکرا

اي و ،ه است

ذخائ بان برل

اينکه امض  از

يعنی ايران

فتاکـــدھان 

انند كه اين

علق منابع
م سازمان

مورد تشريحی عا
تنحاذق. نه   استاد

                  

ب تشيع به

 عظيمی ازاي
جمله سل واز

حاليکه در 
ذ زت ملت ا

وان حکومت

ست وزير ع

ان شدهپنھ !

ت تجزيه طل

نشانی است

رگتری برای

. يعنی ازدن

ائي ها بدا

ه كشوروتع
 وموافقت

ننده ھا در درک م
متخصص وسوی
 ک

         ۵ برگ

تقليد درمذھب
 ٣. را نميداد

   

اينکه بخش
اکميت تشيع
،جويز کردند

م حق مالکيت
راين زيرعنو

يغه جاری اس

!صطالح ملی

مالکيت تثبيت

و ،شده است

ازبالی بزره

ستقبال ميکنن

شوروشورا

ست  تجزيه
ين منشور

   .ت

                    
ھم برخی از خوان
ی ارائه شده از س
ک-ختانه ندارند. ح

ب   ٢٣/ ٠۴/ ٢٠١٣

ل اجتھاد وت
ر ۵٧شورش 

ري تجربي

ری تجربی ا
بالی حا  ود،

تج رای فقيه 
اين رفراندم 

بنابر ،يکردند

ھم ھمين صي

صشورای به ا

ن تآ ١١اده 

بارھا گفته ش

گاھانهآ ! ملی

اسن آ برفتی 

  

ند گان منش

هانيس > ي
ه اعتبارهمي

خري استآ

                      
 سوگند که ھنوز ھ
 به جزييات حقوقی
ا افتاده ھم شوربخ

٣ ، شنبه سه 

گفت اصل
مذھبی ش

نتيجه گير

نتيجه گير
خو ناقابل

ن به ولیآ
ميشد با
امضا نمي

وامروزھ

جريان ش

خاصه ما

ب شکاراآ

اصطالح

معادن نف

.انداختن

امضاكنن

توبميري
شده به
آبميري 

   

  

  

  

   

  

                
به ايران -  ٣

و عدم توجه
بسيار پيش پا



 حقوقدان -اميرفيض –از بابک زنجانی تا شورای به اصطالح ملی!                               ۶ برگ   ٢٣/ ٠۴/ ٢٠١٣ ، شنبه سه 

   

   

  

 


