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  بختك هزارپا
  حقوقدان:  - اميرفيض

بيقين  داده  وشھادتعطاء هللا مھاجرانی  که معروف  حضور خوانندگان محترم اين تحرير است اخيرا ادعا 
يت هللا خامنه ای آدرزندگی تاريک بلکه حتی نقطه خاکستری ھم  نه تنھا يک نقطه بلحاظ اقتصادی است که

  .وخانواده ايشان وجود ندارد

نان اين است آولی جالب دراعتراض  او درجنبش سبز معترض اوشده اند وسخت براو تابيده اند مفکرانھ
چه لزومی نھا براين پايه است که <آکه نميگويند  که ادعای مھاجرانی خالف واقع است بلکه اعتراض 

  عنوان شود>داشته که اين موضوع 

  :ن اشکال ميبينند وميگويندآادعای مھاجرانی راتائيد کرده اند ولی فقط درطرح يعنی درواقع معترضين 
  >ضرورتی به عنوان کردن موضوع نبوده است<

وضرورت زمانی ھم امری نسبی  روی ضرورت زمانی است نه حقيقت مطلب معترضين اعتراض ،بنابراين
وقتی حضرات ماھيت اظھارات مھاجرانی نسبت به خامنه ای  است نه شنوندهاست وبرعھده گوينده مطلب 

زمان برای طرح ن ايراد مناسب نبود را خالف واقع واز باب مداھنه وبازشدن راه  عذرخواھی نميدانند
    .چرا مھاجرانی پيشگام اين مداھنه ومجيز گوئی شده است ،مطالب ميتواند ناشی از حسادتی باشد که

  الن ادعاي مهاجرانياما بط

   :ادعای عطاء هللا مھاجرانی به دودليل مھمل وخالف واقع است 

  نخست شھادت شرکتھای خارجی 

،  يت هللا ھای  ده درصدی وحجت االسالم ھای پنج درصدیآ«نوشت   ۶۴روزنامه تايمز مالی  درسال 
خودرااز شرکتھای  خارجی  وقجمھوری اسالمی قبضه کرده اند  واين عده تاحق الب در امروز  تجارت را

  » دريافت نکنند زيرقرارداد ھاصحه نميکذارند

بنابرگزارش گزارشگر اقتصادی « :خارجی درشماره ماه ژوئن خود نوشتنشريه گزارشھای اقتصادی 
ديويد گوردون> که شخصا از ايران ديدن کرده است  دروزارت بازرگانی ايران  دفترويژه ای قای <آمجله 
ش توسط وزير يافرد مسئول  ميبايست ازاين ارد  که فروشنده خارجی بيش از امضاشدن قراردادوجودد

مسئول دفتريک حجت االسالم  جوان است وباخشروئی به فروشنده خارجی توضيح ميدھد   دفترديدن کند
ايست ، شرکت وياموسسه  خارجی ميبباقرارداد فروش ھرکاالئی  به جمھوری اسالمی که برای موافقت

. يک شرکت سھامی غير مرئی که سھامداران ايران بپردازد درمبارزه ملت درصدی به عنوان مشارکت
وچند   موسوی اردبيلی  ،،  صادق طباطبائیھاشمی رفسنجانی، سيدعلی خامنه ای احمد خمينین  آعمده 

                               .تن ديگراز سران جمھوری اسالمی ھستند ازحق مشارکتی که شرکتھای خارجی ميپردازند استفاده ميکنند
  )۶۴(  نقل ازکيھان چاپ لندن شماره 

  شھادت ديگر

  :بخوانيد طويله اسالمی) گفت( محمديزدی نايب رئيس مجلس

رادرجھان بيش ازھمه،  ھواپيماھای جمھوری اسالمی برده است زيرا اخبار بروی رژيم اسالمی ايران آ«
ن به خارجی ازايران منتقل ميشود  درحاليکه دزدی وسوء استفاده ھای کالن ساير آفساد ورشوه خواری 
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ھن بخارج منتقل نميشود آ، صنايع وراه ،  دادگستریسازمان ھا ی اسالمی  مثل ثبت اسناد،  شھرداری
ن رشوه خواران محاصره شده ايم من اطالعات زيادی دراين مورد دارم  بسياری ازدوستان خودمن مادرميا

بروی جمھوری اسالمی آبرای انجام کارھايشان مجبوربه پرداخت حق وحساب ھستند اين افتضاحات 
د  رادرخارج برده است ومطبوعات خارجی مينويسند که درجمھوری اسالمی  دزدی ورشوه وفساد رواج دار

دوائی وصول ماليات وامورمربوط به خريدھای خارجی نيز ازمراکزی ھستندکه رشوه پذيرند درمورد 
دراين موقع موسوی » ماليات ھای کالن ھم ھمينطوراست  درمورد خريد ھای خارجی  ھم ھمينطوراست

ميليون   ۵۵ ن رشوهآکه مسئله رشوه خواری مطرح است  بسراغ حاال< :درطويله اسالمی گفت تبريزی
  )۶۴کيھان لندن شھريور (>                           دالری ھم برويد

  شھادت ديگر

معروف  مناشه>  شخصيت سياسی واطالعاتی اسرائيل درزمان جنگ عراق وايران درکتاب –بن  –ری آ<
 > برگردان شدهپول خونقای دکتر مسعود انصاری به فارسی زيرنام <آکه به ھمت  خودبنام  ماشين دالر

غيرقابل نھم به قيمتھای آاز مشارکت مالھا درخريد ھای نظامی فرسوده  وریآتوضيحات  مفصل وشرم 
ميليارد  پول جنگ افزارھا به حساب  ٨٠مبالغی ازکل باور باذکر موارد بيان کرده است  ومينويسد که <

مليون دالر رشوه  به مالھا   ۵٢مالھا بوده از پرداخت اوکه خود مامور معامله ای با مالھا واريز ميشده
    .زادی گروگان ھا گواھی داده  استآبرای 

درراس ھمه  باوجود اين شھادتھا واسناد وثروتھای نجومی که دست اندرکاران رژيم اسالمی دارند
نه ای يا قباحت نيست که  کسی شھادت پاک بودن سيد علی خامآ ،داردقرار  رفسنجانی ياروغار خامنه ای

اين چنين شھادتی باحقيقت  کامالبيگانه است ولی ھمزاد باچاپلوسی وغلط کردم  وعھد وعيال اورابدھد 
   .است

  لجنزار پس از خشك شدن داخل ان معلوم ميشود

ھرگونه صحبتی درباره کم وکيفی جنايات دزدی وچپاول ھا ويرانی ھا وطن فروشی ھای جمھوری اسالمی 
امروز بيش ازاينکه ما به فاش کردن جنايات  تش استآدستی ازدور بر ن رژيمآنھا تاسقوط آووابستگان 

نچه آا موارد ودالئل پيوست راضبط وربط کنيم زيرا نھا بپردازيم تکليف داريم بی سروصدآودزئ وچپاول 
د قطره اگر جمع نشود خشک ميشود وازبين ميرو ،اطالع داريم  قطره است نھا  آازجنايات ودزدی ھای  ما

ن نمايان است  ازرديف خارج ميگردد  مبارزه ما اگرسازمان اطالعات آنھا که فقط قطراتی ازآيعنی جنايات 
ن صورت امثال آورو غيرقابل ترديد راثبت وضبط داشت  ودرآکوھی از اتھامات حيرت رشيو داشت آو

نجا نميکشيد که آ مھاجرانی جرائت اين برائت سازی ھارابرای خامنه ای وامثال اونداشتند  وکاربه
ثروت اوقبل از انقالب بيشترازاکنون بزرگ دزد وقاچاقچی جمھوری اسالمی مدعی شود که < ،رفسنجانی

  >است

  خوندها به حقوق مردمآموقعيت حقوقي تجاوز مالي 

ممکن است خواننده محترم اين تحرير از تيتر  باال کمی تعجب کند  وبگويد  <معلوم است که تجاوز به 
ه اين تحرير درست خوانند                                    ِ خوند باشد يانباشد>   ولی اين برداشت  آمردم جرم است چه  متجاوز حقوق 

ن ميپردازم  بار اول  آمطلبی را که اکنون به اتفاق به متوجه حقوق مدون است نه حقوق  اسالمی تشيع 
  .اشاره شده است  ١٧۴صفحه   ۵٩ماه سال  چاپ نخست  بھمن  قضاوتدرکتاب 

  ۵٧کتاب ورساله ای است که  درفاصله سالھای بھمن  ومين صفحه  چھار ٢٣۵زبورکه درتوضيح  کتاب م
غارت  ،اعدامھا ،کشتارھا ،کليه اقدامات ودستورات  شخص خمينی ونحوه مبارزات نوشتم  ۵٩تابھمن 

تفکيک ن کتاب باآبطور کلی ھراقدامی که به رژيم اسالمی منتسب ميشد در و   ثارتاريخیآموزه ھا تخريب 
  :يات قران وسنت محمد  تطبيق  واين نتيجه گيری گرفته شده بودآ مورد با
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ھريک وتمام اين جنايات وخشونتھا وويرانی وغارتھا که پنجه ھولناکش رابرقلب ملت وايران ما <
وردھای حکومت آنچه که درحال حاضرازفرآرائی اسالم بوده  وشرع ومقررات اج است منطبق  بافروکوفته 

اجرای کامل مقررات اسالم  تنچه که درصورآی  درايران ميبينيم علمکرد وبرداشت ناچيزی است  ازاسالم
   )از مقدمه کتاب(      ن خواھد شد>آحکومتی جامعه  گرفتار

خوند ھای  آ اکنون به بينيم که حکم حقوق اسالمی تشيع  دررابطه بادزدی ھا ومال اندوزی وتجاوز ناحق 
  .به اموال مردم چيستحاکم 

ميدانيد که خمس يکی از فروعات اسالم ومذھب تشيع است  ومانند نماز وروزه ازواجبات است  خمس که 
چيز  ٧اين تحرير تقاضادارد که متعلق .   (چيز تعلق ميگيرد ٧به معنای پنج يک ويا بيست درصد است به 

  بی بفرمائيد)نرا درفکرخودتان ارزيياآراکه شرح داده ميشود بادقت بخوانيد  وحجم ومقدار 

وامروزه گاز)  وطال قبيل نفت وقير ( طبقه اول از ، معادندوم که بسيارمھم است –غنائم  جنگی  –اول  
سکه ھا ازھرنوع وھرجنس وھرچه که ھن  سوم  گنجھای زيرزمينی  که شامل ميگردد به آونقره ومس و

يد مانن آنچه ازدريابيرون  آتاريخی منقول وعتيقه جات  وغيره  چھارم   ثارآاززيرزمين پيدا شود مانند 
مد حال از تجارت وصنعت وکشاورزی  ششم  زمينی که کافر از مسلمان آی ھا  پنجم درزبآصدف وانوع 

   .شودبخرد  وھفتم مال حاللی که بامال حرام مخلوط 

  :توضيح

  )  Income اينکام(مد قبل ازوضع ھزينه است  آمد درآدرزمقصود ا -١

  ؟مد وياچيز قابل ارزشی  يافت که مشمول خمس نباشدآيا ميتوان درآ -٢

  ؟چه کسانی ھستند فت که ھرساله يک رقم نجومی استگحال به بينيم که منتفعين از اين درامد ھن 

 يک پنجم ديگر ازکل خمس به خويشان پيغمبر وخانواده بنینيمی از خمس سھم امام وياجانشين اوست   
. وبقيه به يتيمان ومساکين ودرراه اعم ازاينکه ثروتمند باشند ويافقير ،ھاشم وبنی مطلب تعلق ميگيرد

  .نان از بطن علی وفاطمه باشندآماندگان تعلق ميگيرد مشروط براينکه 

 حداقل، اززمانی که مذھب شيعه درقانون اساسی بعنوان مذھب رسمی ايران معرفی شده طبقه بنابراين
  .سيد) مبالغ نجومی مزبوررا حق خودشان ميدانند(خوند آ

  اصل تهاتردين 

تھاتردين به اين معناست که کسی که وجه يامالی به کسی بدھکاراست اکر اجرت وياطلبی از 
مقداری از مال امانی که نزد اوست  درصورتی که وھمچنين امين بستانکارداشته باشد ميتواند تھاترکند

  .بردارد وبقيه اش رابه طرف بپردازد تواند مال خود رامتعلق به خودش باشد مي

   .اين اصل نه تنھا درحقوق اسالمی که درحقوق مدرن ھم جاری است

ِ  بخش   سيد جمھوری اسالمی که از خمينی وخامنه ای شروع وخداميداند که تابکجا  خوندھایآ  
که  به اين انند و باتوجهھزاران ھزار ميليارد دالر شرعا خودشان را طلبکارازمردم ميد محصورميشوند

نھا پرنشده  آھرچه بدزدند وغارت کنند وباج بگيرند ھنوز حق شرعی  خمس مشمول مرور زمان نميشود
  .ودرجريان تھاتراست
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ِ             خمس  مورد ادعای  ١٧۴درکتاب قضاوت صفحه   برمبنای کل وجوھی که دولت بابت مالياتخوند فقط آ  
مورد استفاده کتاب قرارگرفته)  رقمی است برابر  که( ۵٧تاسال  ۴٢ازسال   مد وصول کرده استآبردر
  مريکا)آھشتصد وھشتادو ھشت ميليارد تومان  = ھشت تومان برابر يک دالر ( ٨٨٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠با

خوندھای شيعه ماليات دولتی  آوبھمين دليل است که  جايگزين خمس نميشودمدآرماليات برد  -حاشيه

پايان ی جاری درجمھوری اسالمی خالف اسالم است (ام ماليات ھااکنون ھم تم راحرام ميدانستند    و
 حاشيه)

بختک عظيمی که روی ملت ايران افتاده است  يعنی تشيع رادرک کنيد ويادتان باشد فرياد    ،ايرانيان  
گفتن وسفره حضرت عباس انداختن تقويت حقانيت اين بختک  ،علی ،علی يا ميرحسين و ياحسين يا

  .ورھای اسالمی ھم اعتبار خمس راتاحيات محمد ميدانسته اندھزارپاست که حتی کش

    

 


