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                             حقوقدان -اميرفيض  

 زاو که ا ،ابنا نھادايران ر عسگراوالدی اولين کسی بودکه سنگ غارت ومصادره اموال مردم هللا حبيب
پيروزی شورشيان مقاله ای درکيھان ويا اطالعات  بود بمجرد ۵٧نزديک خمينی درشورش ياران بسيار

جنگی مقدم  که حضرت محمد ھنگاميکه برکفارغلبه ميکرد صحابه رادرغنائم نوشت به اين مضمون
اکنون برامام امت است که  و ،د، دلخواه خودتان راانتخاب کنيازمال غنيمت فرمودنھا آميداشت وبه 
   .ررکاب ايشان را بامال طاغوتيان انعام بنمايندرزمندگان د

يت هللا درسخنرانی خودش گفت که تمام ثروت مملکت آذری قمی معروف به آمتعاقب نوشته عسگراوالی 
شان بعنوان ودارائی افراد ملک طلق امام است وتصرفات مردم دردارائی ھای خود ازمعادن وزمينھا وثروت

اذن امام است وامام ھرنوع صالح بداند نسبت به اموال بطورکلی تصميم ميگيرند واگر مصلحت  امانت وبا
   ١ .ن ميفرمايندآ ا متصدی بھره برداری ازھرکسی را صادر وشخص ديگری ربدانند حکم مصادره اموال 

ره اموال براه افتاد وھرکس مال مصاد استاصول وفلسفه تشيع با  و منطبقن فتوا که دقيقا متاثربااي
رين ومعروفترين وروشنترين ساخت  که مھمتنرا فراھم ميآمطلوبی ازکسی سراغ داشت زمينه مصادره 

يھودی را شناخت که به  ،لبرت دانيال پورآمال ور استاراليت آ وسودخانه مدرن ميتوان کارمورد 
ھويدا  ،کمهاکه ازپشت سروقبل ازمح سی معروف وھمان کفتوا وسنت محمد به ھادی غفاری اعتبارھمان 

داده شد ودرزمان نخست وزيری موسوی عليرغم حمايت او کارخانه  )مصاحبه دکتريزدی( با تيززد را
  .نرا ھادی غفاری فروختآوزمين ورشکست شد

اسم ورسم انتشارداده درھمان روزھای اول پيروزی  ماری که باشگاه جوانان ايرانی باآبراساس  – حاشيه

کارخانه فعال درتوليد که به سرمايه داران يھودی ايران تعلق داشت مصادره ويا بعنوان  ٩۵شورشيان 
  .غرامات انتخابی به ھوادران نزديک خمينی ويا به بنياد مستضعفان انتقال يافت

                                               
گفته اند که در حقوق مدنی سيستم انگلستان در باره زمين و  tenureانگليسی آنرا است. در  در فرانسه به چم نگاھداری آمده "tenir"واژه  - ١

نگلستان باشد تنھا مالک زمين ھای ا» ملکه انگلستان«که در وضعيت امروز » پادشاه«اين سرزمين به اصطالح متمدن ملک بکار ميرود. در 
اين  مزين ميشود و مفھوم آن Crownله استراليا و کانادا، ھرچيزی که صاحبش ملکه انگلستان باشد با عنوان برخی کشور ھا از جماست. در 

به حساب می آيند و خانه و » شاه/ملکه» «مستاجرين«شرح قانونی انگلستان مالکان خصوصی است که کسی نمی تواند آنرا صاحب بشود. در 
آگاھی بيشت به قوانين انگلستان برای  پرداخت خواھد شد.  »Crow«به آن بنام حق  ساله به مردم واگذار ميشود و مقرری ويژه ای ٩٠ملک 

  ک-حمراجعه شود. 
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ن ازفعااليت بازماند وغاصبي ،ه اتفاق کارخانجات مزبور که برخی خود متشکل ازچندين کارخانه بودقريب ب
مت ا به قيمين کارخانه رھن پاره فروخنتد وبعد زآت را بعنوان ده شورش بودند کم کم ماشين اال َ ر          ُ نھا که م  آ

   .)پايان حاشيه(  خوب بلعيدند

  برگرديم به عسگراوالدي  

 ومسلمان شده بود ازھمکاران باسابقه خمينی بعلت مشارکت درترور پدرش يھودی عسگراوالدی که
بادرخواست  ١٣۵۵ال ودرس ميشود  ابد محکوم زندان وبا عفو شاه به  اعدام ير، بهمنصور نخست وز

رای ب بازار خود عسگراوالدی نوشته است که بايک  فولکس واگن جنس از. زاد شدآزندان  کتبی ازشاه از
 دريک خانه محقرپدری زندگی ميکرده ٢........ محله قالی ونانوائی حمل ميکرده ودرمغازه ھای ب

 ٣٠نجا که دردھه آ متمولی نبوده تابنابرنوشته عزت هللا شاھی خانواده عسگراوالدی بھيچ وجه خانواده 
    .وحبيب  هللا ناچارربه ترک تحصيل شده است ناچاربه اقامت دردماوند

اسدهللا برادر کوچکتر  ،ادران عسگراوالدی وارد چپاول وغارت کشورشدندبا موفقيت شورشيان مذھبی بر
 ن ازطرفآغنائم جنگی وانتخاب مقام رياست اطاق بازرگانی وصنايع رابخود اختصاص داد ( ،درکارتجارت

   .او وزارت اقتصاد را بعنوان غنيمت انتخاب کرد گپيروزمندان اسالم) وبرادر بزر

ان خانواده فقيروبی چيز درزمانی کوتاه پس ازشورش به ثروتی رسيدند برادارن عسگراوالدی يعنی ھم
 ھفتمين و١٩٩۴در سال  را  که متخصصين خارجی که ليست ثروتمندان را تھيه ميکنند عسگراوالدی ھا

روزنامه بھاربنقل ازنشريه معرفی کرده است ( مليون دالر ۴٠٠معادل  يران با ثروتی وتمند ايا پنجمين ثر
مريکائی است وکارش بررسی سرمايه آ زنامه معتبرمريکائی که يک روآس بروزنامه فور) ريزهماھانه فو

مليون دالربه استناد بانکداران ايرانی  ۴٠٠الدی را به ھم ثروت عسگراو ،داران وشرکت ھای بزرگ است
    .تخمين زده است

درمحل  ٢٠٠۴يت هللا ھای ميليونرکه درسال آپال کلينيکف روزنامه نگارمعروف روسی ونويسنده کتاب 
منقول وغيرمنقول اسد هللا عسکراوالدی  یمليون دالر داراي ۴٠٠پس ازتائيد رقم  ،ترور شددر مسکوکارش 

   :نوشته استوتی را  اينطور علت تجمع چنين ثر

وزيربازرگانی ومسئول دادن  ٨٠گ خود حبيب هللا درسالھای دھه اسدهللا عسگراوالدی ازبرادربزر<
مجوزھای جالب توجه مربوط به کاالھای خارجی بود کمکھائی دريافت نمود اوھمچنين درمجموعه مربوط 

  >مريکا رابه ايران ميرساند کارميکردآکه کاالھای ممنوعه  »مارک ريچ«به 

  )١٢۵٣کيھان لندن (                                                                                                

ش وازطريق مشروع جالب است که اسدهللا عسگر اوالدی مدعی است که رانت خوارنبوده وبه ھمت خود
   !به اين ثروت نجومی رسيده است

                                               
امامزاده  دماوندی در تھران، محله متدين در يک خانواده ١٣١١هللا عسگراوالدی مسلمان در سال اينجانب حبيب«عسگر اوالدی نوشته است:  - ٢

از مسلمانان، افراد يھودی  ما (امامزاده يحيی) غير اين دليل پسوند فاميلی ما مسلمان است که در محله ديوان متولد شدم. به صاحب ، کوچهيحيی
 ک-اين نوشته درست به اين مفھوم است که ميخواھد ريشه يھودی بودن خودرا پنھان کند. ح » .کردندزيادی نيز زندگی می
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ه نھا برداشت شدآ> که ازاول نام حساسبنام < ١٩٨١برادران عسگراوالدی وخانواده او شرکتی درسال 
ميليادر دالر  ۵/٣سرمايه درگردش و تومان ميليارد ١۴٠٠تشکيل دادند که بنابراعالم مراکز مالی تھران 

   .ارزش صادراتی دارد

سپرده ھای نقدی  ،اعالم شد C.N.Nدر ليست دارائی ھای نقدی  مقامات جمھوری اسالمی که بوسيله 
   .شده استحبيت هللا عسگر اوالدی دربانکھای خارجی  بقرارزيرمشخص 

 ۴٢ –ميليون دالر درکمپانی النخل  ۴٢٠-لمان آ ميليون يورو در ١٢٠ –ليون دالر دربلژيک يم ١٧٢
  )١٢٩٢کيھان لندن شماره(       ميليون دالر درمالزی                          ٢١٩ميليون دالردرترکيه و

ت برد وعسگراوالدی ھا ھم با گرفتن ا بعنوان غنيمفاری کارخانه جوراب استاراليت رغاگر ھادی  ،باری
   .سيدندواردات ازچين ومزايای ديگر به غنيمت مورد نظرشان ر انحصار صادرات و

ه رفيق دوست ک ،نائم انتخابی خودشان رسيدندغتنھا ھادی غفاری ويا برداران عسگراوالدی نبودند که به 
ھزارکارمند وسرمايه ده  دارای چھارصدبيناد مستضعفان که کنترل  ،ا ازفرودگاه داشترانندگی خمينی ر

نرا آ. واعظ طبسی بنياد رضوی راکه سرمايه درگردش را بعنوان غنيممت گرفتبيليون دالری است 
کيھان  بيليون دالر تخمين ميزنند وامروزه يکی ازثروتمند ترين کارتل ھای جھان محسوب ميشود (١۵

   .ودکردخ) بعنوان غنيمت سھم ١٣٨٨ارديبھشت 

   :يت هللا ھای ميليونر بقرارزيرنوشتآرفسنجانی راھمان کتاب  غنائم

 ردار. بپس ازانقالب درايران يک برادررفسنجانی صنايع مس رادردست گرفت ديگری کنترل تلويزيون<
ته را مليون دالری پس ۴٠٠صادرات  >واژه کازين. پسرعمو يا پسردائی <زن وی استاندارکرمان شد

 اختيار در . پسرديگراومترو رااده ھای او دروزارت نفت پستھای کليدی دارندبرادرز و . پسرقبضه کرد
اين خانواده ازطريق شرکتھا وبنياد ھای مختلف  .ن شده استآميليون دالرھزينه  ٧٠٠اين زمان  دارد که تا

وط طبيل ويکی ازبھترين خانه ساخت اتومکارخ-عمل ميکنند ويکی ازبزرگترين شرکت ھای نفتی ايران 
 ،ازقول سعيد ليالز که درصنعت اتومبيل سازی فعال است ،. ھموھوائی خصوصی ايران رادردست دارند

 ١٧۵درسالھای اول انقالب داشتن رابط ھای الزم به منظور گرفتن مجوز واردات وتبديل دالرنوشته <
   .>مان بودتو ٨٠٠تومان به 

  مونه تشبيهي ازتاريخ اسالمن

بعنوان غنيمت واموال طاغوتيان طی کرد دقيقا مشابه با روشی مسيری راکه خمينی درمورد اموال مردم 
  .واموال غارتی بکارگرفت )ياران نزديکشصحابه ( است که محمد نسبت به

خود عثمان درروزی که  ،تاريخ مسعودی نقل ميکند که درايام خالفت عثمال صحابه دارای ھمه چيزبودند
زبيربن عوام ازصحابه محمد ثروتمندی بزرگ  –ليون درھم داشت يھزاردينارطال ويک م ١٠٠ کشته شد

درسرطويله  –ھزاردينارميرسيد ھزاراسب وھزارکنيز داشت  ۵٠بود که بھای يکی ازمتروکات او به 
 ١٠٠٠اسب و ١٠٠٠ورد وحتی يک االغ ھم نداشت آعبدالرحمن عوف که ازاولين کسانی بود که اسالم 

  )۶۴صفحه  ٢تاريخ اجتماعی ايران جلد وکثيری غالم وکنيز داشت و........... (گوسفند  ٢٠٠٠شتر و
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رابا زبير وعبدالرحمن  غفاری ھادی و اگر  جای عسگراوالدی ھا ورفسنجانی  ورفيق دوست وطبرسی
   .اگر کسر نيايد  زيادی نميايد ،کنيدعوف وديگرصحابه محمد جابجا 

  پرسش وپاسخ بجا

يا تاريخ اسالم نشان ميدھد که محمد حساب غنائمی راکه به صحابه خودش داده آاين است پرسش 
زيرا    .؟ ابدااگرکنيز ويا غالمی را صحابه ميفروختند وياميکشتند سوال وجوابی بود ياآ؟ خواستاربشود

  چيزاستدارد کما اينکه منشاء مالکيت درحقوق اسالمی برخالف حقوق مدرن سه   غنيمت حکم مالکيت را
  .وصيت –نفقه  – غنائم جنگی

ی ستی به کس                    ُ ازباب غنيمت، مقام وپ  اگر ،غنائم جنگی فقط مال وکنيزوغالم نيست مقام وحکومت ھم ھست
  ،ست ومقام حالت غنيمت جنگی ھمانند وجه نقد وطال وغالم وکنيز رادارد قابل استيضاح نيست   ُ ن پ  آرسيد  

   .م امام بپردازد ھمين وھمينفقط دارنده مقام بايد خمس عوائد رابابت سھ

 ۵٧اموال مردم رابه او بعنوان فعاالن شورش  درتاريخ حيات جمھوری اسالمی حتی يکنفر ازکسانی که
 ۴٩لاص(داده شده ويا کسانی که بمقاماتی بمناسبت ھمکاری نزديک با خمينی رسيده اند محاکمه نشده اند 

   )ن افراد را بطور ضمنی تائيد کرده استآقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم مصونيت 

                        حكم اموال درجامعه تشيع ايران 

ماليکت رسيده است بطور قھری  تحرير بامسئله   ربه ضبط ومصادره اموال مردماکنون که بحث حاض
   .ن وارد ميشويمآبه اتفاق به  ميشود که نھايت درجامعه تشيع ايران مواجه درمذھب ودر

عرض شد که ايرانيان بمناسبت حکومت اسالمی ومذھب تشيع که مذھب رسمی کشور  قبل ھایدرتحرير
   .بلکه فاقد حق مصلحت شناسی ھم ميباشند شده نه تنھا فاقد حق حاکميت معرفی 

 ه، فصل مصلحت افراد بافصل مصلحت جامعه بھم گرمدون ح بجاست که درتمام  جوامع حقوقیاين توضي
ن نيست احصاء ميکند که بنام قانون آرد به تمام اموری که مصلحت جامعه دررويکخورده است وجامعه 

   .زادندآنچه که قانون منع موضوعی ندارد مردم دراختيار مصلحت آ موضوعه معروف است ودر

ت شده بااين تفاوت که ھم رعايت فلسفه احصاء ممنوعيت ھا تحت عنوان حرام تا حدودی رعايدراسالم 
ثابت نبوده وبنابرنيازجامعه متغيراست ولی دراسالم حالت  منوعيت ھا تحت عنوان قانونم درحقوق مدون،

   .ن وجود نداردآ تغيير در

قانونی ندارد  ه که منعنچآ اد درکه افر بنابراين وجه مشترک حقوق مدرن باحقوق اسالمی دراين است
 فرد ھر ود ن مذھب وجود ندارآزادی تشخيص ومصلحت برای اھل آزادند ولی درمذھب شيعه آ مختار و

خص شخود > يعنی مصلحت شيعيان با مرجع تقليد است نه به دستورمرجع تقليد عمل کندشيعه بايد <
   .شيعه

 فرد شيعه خود مقام مرجعيت داشته باشد و استثنای وارد براين محدوديت دردومورداست يکی وقتی که
   .جع تقليد را ندارد که حکم تقيه براو جاری ميشودردسترسی به مشخص شيعه   هدوم درحالت اضطرارک
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    .نكه فاقد حق حاكميت ملي هستند فاقد تشخيص مصلحت خود هم هستندآبنابراين ايرانيان عالوه بر

اموراززندگی خصوصی ويا عمومی بامجتھد است  دامنه تشخيص مصلحت يعنی خيروياشرمردم درتمام
ا مجتھد بباھمسروکسب وکار وھرچه ھست ونيست   وھمخوابی ، ناخن گرفتن، حمام رفتنحتی کيفيت تخلی

   .است

  وضع مالكيت ايرانيان شيعه 

   .اکنون اين تحرير ميخواھد وضع مالکيت ايرانيان رابه اعتبارمذھب شيعه بيان کند

مالک ھرچيزی است که  امام ويا شخص حاکم وقتمذھب رسمی ايرانيان امروزی است  درمذھب شيعه که
> مام ِ ال     ِ ال ل       ُ الرض ک      َ ان ا   ِ< ورده است آعلمای شيعه رادرعبارت زير  که فقه شيعه نظراتفاق ،درزمين است

ه نچآ< اند  رتفسير مزبور اينطور نوشتهـــب ،ھرچه درزمين است متعلق به امام است وبرخی ازفقھای تشيع
  .>يکسره مال امام استھست  ا دني در

ذری قمی بنقل ازعلمای بزرگ شيعه مانند کلينی وجواھروغيره گفته کسانی که اموالی را آھمانطور که 
ن بعد ازپرداخت خمس آن متصدی ھستند که ازمنافع آ اذن امام بر                       ِن اموال نيستند بلکه به  آدارند مالک 

   ٣. نھا ابالغ خواھند کردآنھارا به آند خلع يد استفاده کنند وھرزمان که امام مصلت بدا بقيه را

 تسلط مردم رانکه مذھب رسمی کشور شيعه معرفی شده بود ولی صريحا آ درقانون اساسی مشروطيت با
حاکميت تشيع رابراموال مردم را نسخ کرده  يعنیه تعرض شناخته بود نھرگوبراموال وحقوقشان مصون از

  .بود

لی        َ سلطون ع         ُ الناس م      َيه < آمام کامال خالف نکه مسلمان ھستند به اآ باادعای تعلق ھمه اموال شيعيان 
 است واين يکی ازموارد بسيارمھم شکاف وزده ، پل شيعه ،مزبور يهآيعنی برصراحت  است> موالھم َ ا  

ورکلی بط مالکيت را، اص قائلند وشيعيان خيراختالف بين شيعه وسنی است که سنيان به اصل مالکيت اشخ
وبازفلسفه سنيان نسبت به مالکيت بااعالميه جھانی حقوق بشرھمخوانی دارد ولی  ،يدانندن امام مآ از

   .شيعه ندارد

  مصادره اموال مردم 

مصادره اموال مردم که درسالھای اول جمھوری اسالمی يک امرعادی بشمارميرفت يک عمل خالف شرع 
   .ويا حتی قانون جمھوری اسالمی نبود ونيست

مردم ازحقوق شرعی امام ويا نايب امام ھمانطورکه عرض شد مصادره اموال زيرا  ؛عمل خالف شرع نبود
    .وياحکومت امام يعنی خمينی بود

                                               
عوامل شيعه بسيار مورد مھر و ھمراھی انگليسی ھا قرار زيرنويس شماره يک نگاه کنيد و با قوانين انگلستان مقايسه کنيد... در طی تاريخ به -٣

 ک-کربال و نجف و قم زير نظر و باھمکاری انگليسی ھا صورت گرفته است. حگرفته اند. تاسيس 
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   .زيرا قانون نميتواند درجوامع تشيع خالف اصول مذھب شيعه باشد ؛عمل مصادره غيرقانونی نبود

  مالكيت فعاليت هاي اتمي ايران 

يا نايب  ھمانطور که براساس فلسفه وفقه تشيع ھمه معادن وھرچه درايران ھست ونيست ملک طلق امام 
استخراجی  واورانيوم وفعاليت ھای توليدی و ھن ومسآ شناخته ميشود اعم ازنفت و> خامنه ای<امام 

فعاليت ھای  درباره خرآوازجمله فعاليت ھای اتمی  بھمين جھت است که گفته ميشود حرف  ھانآومصرف 
 مردم  .زيرا مالک واقعی وحقيقی منابع ثروت ايران اوست نه مردم  .اتمی ايران را خامنه ای خواھد زد

واگر ظاھرا تصميم خامنه ای به قل نه موجودی مست ،بندگان امام ھستندخدمه وايران  هدر جامعه شيع
ته ميم گيری نسبت به مسائل ھسمعنای حاکميت واليت فقيه گرفته ميشود يک فريبکاری است چراکه تص

   .خارج استدرباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی  ن از اختيارات خامنه ای آای ومشابھات 

  ناموس ايرانيان متشيع

محدود نميشود بلکه به دامنه مالکيت امام درمذھب شيعه فقط به تشخيص مصلحت ومال وحاکميت ملی 
   .ن مختصر توجه کنيددارد باور نداريد  به اي ریتسناموس ھم 

ن با ھمان مجتھد است ونيازی به دليل واثبات آکه تشخيص  فتوای ارتدارد فقط ازحقوق مراجع تقليد است
   .ارتداد ندارد

ن مرد آ ن مرد ازآناموس  ،يعنی بافتوای ارتداد شخص ،ثارارتداد حرام شدن ھمسربرمرد مرتد استآ از
   .اوبرود که خواست وياھرکس که خواست با زاد ميشود که باھرکسآوزن  ،گرفته ميشود

ق ) نه تنھا حقانون اساسی جمھوری اسالمینتيجه اينکه ايرانيان شيعه نه تنھا حق حاکميت ملی ندارند (
) اضطراری که دست رسی به متجتھد مقدورنيستبه غيرازمواردتشخيص مصلحت خويش راھم ندارند (

نھا متصدی وامين امام دراداره مال شناخته ميشوند  آ ه نيست ونھا صوری ومطلقآونه تنھا اساسا مالکيت 
   .ناموسشان ھم درگروه اراده وتصميم مراجع تقليد استبلکه ايرانيان شيعه اساسا 

   .حكم بدبختي را خودمان انشا ء كنيم

 دمرت ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی را ،اگر حکومت جمھوری اسالمی به اعتبارفتوا وحکم مراجع تقليد
؟ ھيچ مقامی درجامعه حرمتی به کجا ميتوان شکايت کرد یازاين ب ،زاد بداندآ نھارا مطلقه وآاعالم وزنھای 

   .تشيع نميتواند  فتوا وحکم مرجع تقليد رامتوقف ويا باطل کند

جع تقليد  اموال مردم را مصادره کرد چنانکه خمينی کرد مالک بيچاره به کجا وکدام مقام ميتواند  اگرمر
 يدنبه شن که با فتوای خمينی مصادره شده ھيچکس حاضرحتیاموال کسانی  چنانکه !ھيچ ؟يت کندشکا

   .توضيح مال باخته نميشود

ال ضا ورسيدگی است کامحقی که بمعنای رعايت عدالت ازطريق ق يعنی جامعه تشيع ايران ازابتدائی ترين
مرجع  . اين چنين محروميتی حتی برحيوانات ھم تحميل نيست وکه دارد محروم است به حکم مذھبی 

   .حمايت ازحيوانات حافظ حقوق طبيعی حيوانات است
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  جايگاه وطن نزد ايرانيان شيعه 

    .نھاستآايرانيان شيعه تصورميکنند که چون تابعيت ايران رادارند پس ايران ھم متعلق به 

درنماز جمعه بعد از انتخابات ، خامنه ای ی درمحکوم کردن ميھن پرستینيعالوه براعالمات تاريخی خم
  :گفت ٩٢سال 

گفتيم وخواھيم  ،نچه رابايد گفتآ نچه راالزم بود انجام داديم وآ ، ماای امام  زمان ای سيد وموالی ما<
فدا خواھيم  راه انقالب واسالم در نراآ بروی خودراھم درکف دست گرفته ايم وآ. ماجان ناقابل واندک گفت

کرد ما اين راه راباقدرت ادامه خواھيم داد وشما که صاحب حقيقی اين انقالب وکشورھستيد برای ما دعا 
     >کنيد

  نتيجه پاياني 

نه حقوق ناشيه ازمالکيت  ،، نه حق مصلحت وانتخاب وتشخيصدايرانيان متشيع نه حاکميت ملی دارن
 نھا محروم ازآ، تابعيت وبه اعتبار مذھب تشيع وطن دارند  ونه اصال د ونه تسلطی برناموس زن خوددارن

  .دھنده وکرمھای زمين مشاھده کرد زارآنرا درحشرات آيت انسانی است که تنھا ميتوان نوع حقوق تابع

***  
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