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  )قسمت اول(

  

  حقوقدان -اميرفيض

ن به اين مفھوم آ لی ومعلولی استفاده شده و ِ ـ  ع، برخالف تحريرات سابق ازروش سنخيت ،دراين تحرير
  ,علل ھم منطبق است>معلوالت منطبقدراست که <

                                                       **  

  :قای مھدی خلجی پژوھشگر، به نکته ای اشاره داشت مبنی براينکهآنوشته  

شناسی است  وھشی درقلمرو اقتصادی وجامعه، يکی ازبابسته ھای پژی روحانيون<شرح سرمايه دار
  .)سی –بی  –بی ( >ن نرفته استآکه بدالئل سياسی واجتماعی کسی ھنوز به سراغ 

گاھی آ > زياد قابل قبول نيست زيرا احاطه ون نرفته استآکسی ھنوز به سراغ ه ادعای اينکه <چگر
ف بت ھای مختلنشريه سنگربارھا بمناس وھش قرارگرفته ناممکن است وپژ و ازھمه مسائلی که مورد نقد

رساله غارت ايران که <: ازجمله پرداخته استن باسنت محمد آورابطه به دالئل ثروتمند شدن روحانيون 
ازنشريات سنگرمنتشرشد که موازين غارت رادرحقوق اسالمی وسنت  ١٣۵٨ماه سال  بتاريخ دھم بھمن
   :رساله مزبور باشعارزيرمنتشرشد .محمد نشان ميداد

  کشن برای وحشت     دليل قدرت اوست –ماندن    اساس سنت اوست  غارت برای

قای مھدی آبھمن تحريرمجددی به موضوع مطروحه  ٢٢زم افتاد که بمناسبت سالگرد  کودتای المعھذا  
  .خلجی تخصيص داده شود

  بھمن ٢٢شناسنامه سياسی  - مقدمتا 

  كودتاي سياسي 

توضيح اصالحی  بھمن  ٢٢به  درانتظارفرصتی بودم تا نسبت به تخصيص عنوان شوم ومنحوس مدتھا 
  .الزم مطرح شود

شوم ومنحوس که به معنای بد يمنی وبدشانسی است به حوادثی اطالق ميشود که خارج ازاراده بشربوده 
انان ھم عادتا به دارد که بخواست خدا نازل ميشود ومسلم ن ھم به حوادث شوم اشاراتیآ. قرتاس

امام حسن امام دوم شيعيان روز  ؛اعتباراقوال مذھبی شان روزھائی ازسال وماه را شوم ونحس ميدانند
تقويم سازان  ،. شيعيان ھم ماه صفررا ماه نحس ميدانندا نحس ميدانست وازخانه خارج نميشددوشنبه ر

   .نھاراشوم ميدانندآپرندگان وصدای حتی برخی  ،زھای نحس معرفی کرده اندھم برخی روز ھا را رو
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وقايع  به نراآوباورھائی است که ريشه تاريخی ودينی ومذھبی دارد ونميتوان بارزه  ،بنابراين شوم ونحس
ست برای عده ای ھم روز خجسته وسعد بھمن اگربرای عده ای روزشوم ا ٢٢. سياسی کشورھا تعميم داد

   .بھمن روز شوم ونحس خوانده شود ٢٢وز مانع است که ر ،موضع               ِ است واين تفاوت  

 بعد درباورھای ايرانيان دررديف ايام روزھای شوم ونحس قرارنداشت  و بھمن ٢٢حقيقت اين است که 
نچه که بوسيله خارجيان جايگزين روزھای فرخنده آبمالحظه  ۵٧از مداخله خارجيان وتدارک شورش 

   .عنوان شوم ونحس داده شد ۵٧ورش زشا به ايام حاصل ،ايرانيان شد درمقام مقايسه

نيست که بدون علت باشد منتھا عادت  واقتصادی ، باوراجتماع ورخداد اجتماعیھيچ رابطه اجتماعی
 ،ن ميگذارندآ نامی بر ،وبرھمان معلول ھم بفراخور درک نسبی خود ،توجه به معلول است نه علت ،مردم

ه باب مثال مشکالتی ک از ،ستی ازمالت علت ساخته شده باشددرحاليکه  عنوان واقعی وحقيقی رويداد باي
نميشود شوم ونحس دانست بلکه جنگ واشغال کشورتوسط بيگانه  يدآاشغال شده پيش مي برای يک کشور
   .را بايد علت ناميد

بھمن حاصل يک توافق کشورھای بزرگ درگوادلپ عليه رژيم سلطنتی ايران ودرنھايت عليه روزھای  ٢٢
قائی ايرانيان بود اين را نميشود به حساب شوم ونحس بودن که آ ازندگی وفروانی وصلح وخجسته وس
ايران رفته بدشانسی وبد اختری  نچه برآ  یجايگزين    ِ صلی  علت اسياسی نيست گذاشت   امور مشتق از

نھا عليه دولت شاھنشاھی ايران آبھمن نبود بلکه علت مداخله خارجيان ودرواقع کودتای  ٢٢وبد يمنی 
واھد مردم خ یفراموش ن به شوم ونحس بودن سبب پرده پوشی حقيقت نقش بيگانگان وآ بود که تعبير

  .شد

 نپی داشت ولی ميبنيم که ازسالگرد آجنگ بين الملل اول ودوم مشکالت وسختيھاوخونھای بسياری رادر
   .ن داده شده استآجنگھا بنام شوم ونحس ياد نميشود وعنوان جنگ به 

 ميکنند وگروھی اعراب مھاجم را معلمان اخالق وم تقبيح ومحکو نراآدرحمله اعراب به ايران گروھی 
راست گوئی ميدانند واين اختالف بارزھمچنان ادامه دارد درحاليکه علت واقعی دراين معادله ھمان حمله 

   .اعراب به ايران است

 ،، مخالفينسی ورژيم قانونی کشوربودکه قيام مردم برای حفظ قانون اسا ١٣٣٢مرداد سالا ٢٨دروقايع 
    .بنام کودتا ياد ميکنند نه روزھای شوم ونحس به غلط نآ از

 دخالت و ۵٧پشتوانه روزھای شوم ونحس خاطره ھای نسبی وزودگذراست درحاليکه پشتوانه شورش 
ز يمريکا است که منشورسازمان ملل متحد وقرارداد ھلسينکی ونآ کودتای سياسی کشورھای اروپائی و

ايران منع  امور در را نھاآا کننده عليه رژيم قانونی ايران دخالت ن اساسی ھمان کشورھای کودتقانو
   .ومحکوم ساخته است

 تطبيق دادن و نميشود معبرھای حقوقی محکوميت خارجيان رادرمداخله امورايران ناديده گرفت وبجای
 شوم ونحس  ِ ی  يراحساسمس بهمان ن کشورھا عليه رژيم قانونی کشورآمحکوم ساختن کودتای سياسی 

   .اکتفا کرد
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است  که روز کودتای سياسی  ۵٧بھمن سال  ٢٢اين مختصرنشانگر شناسنامه سياسی روز  ،بنابراين 
   .تسايران وجايگزين ساختن نکبت وفالکت برخوشبختی وسرافرازی ملت ما یبيگانگان عليه رژيم قانون

.   

  :قسمت اول اکنون  و

  مكتب فساد

  بطريق تطبيقي

 انصار مالھای حکومتی واعوان و ی) ثروت اندوزغاصب ايرانيکی ازدستاوردھای جمھوری اسالمی (
بقدرت  سال بعد از ١٧يعنی  ١٣٧۶زی مالھا صحبت امروز نيست درسال وبارزه ثروت اند ،نھاستآ

ی ياران اولين خمين از قای رحيمی نماينده واليت فقيه دربنياد شھيد وآ ،رسيدن مالھا بوسيله بيگاگان
   :گفت

، فکرنميکردم که زيرسايه جمھوری اسالمی وخون ه طاغوتی شده ايمسال ناگھان ميبينيم ک ١٧پس از<
. زندگی درخانه ھای طاغوتی غرق درمنجالب دنيا وماديات شده ايم ،شھدا خانه ھای ميلياردی ساخته شود

  >يماول برايمان مشگل بود وحاال عاد ت کرده ا

  ن وسنت آثروت اندوزي درقر

، عشق وعالقه به زندگی را منع ومستوجب مجازاتھای سخت التآ، زينت سايشآ، رفاه، ثروت ؛نآقر
ازانتشارات سنگر رجوع  »نيروی بازدارنده«ن به رساله آعالقمندان به موارد ومستندات قرميداند (
  .)ندفرماي

ن چيزی وياکالمی آ. چراکه قرن متوجه مردم مسلمان است نه حاکمان برمردم مسلمانآاما اين دستور قر
   .نچه که دراين باب وجود دارد درسنت محمد استآ و ومت ندارددرباره حک

حکم محکوميت ثروت اندوزی  ،سنت محمد بمنظور تقويب وفراگيری اسالمی وسرکوبی مخالفان اسالمی
 امال برای غارت اموال غيرمسلمانانرا ک نھاآھواداران ونزديکان حکومتی خود برداشت ودست رابرای 
حتی خودمحمد وعلی نيزکه درمھاجرت به مدينه بايک شترپياده وسواره  ،وری ثروت بازگذاستآوجمع 

 المدرمدينه به ثروتھای قابل توجھی دست يافتند که تمامی ازغارت اموال مخالفان اس ،حرکت ميکردند
ين ورد بآی غيراسالمی بدست ميمحمد غنائمی که ازغارت کاروان ھاوقبيله ھا ،بنوشته تاريخ اسالم ،بود

خاصان وکسانی که زيرپرچم حکومتی او قرارداشتند تقسيم ميکرد والبته سھم قابل توجھی ھم برای 
  .يه ای که ساخته بود تخصيص ميدادآخودش به حکم 

  مورد تطبيق 
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تاکنون  ت اموال مخالفين وثروت اندوزی طرفدارانش اززمان به قدرت رسيدن اوسنت محمد درغار 
به زبيربن عوام ومحمد مسلمه  چنانکه  ابوبکر، بعضی ازمتروکات شھررا ،کماکان جريان داشته است

 زغارت زنان درخزانه بود به عايشه بخشيد ومستمری اووعمرھم تمام جواھرات  زنانه ای که ا ،بخشيد
  .)تاريخ فربشلر وتاريخ تمدندرھم افزايش داد ( ٢٠٠٠٠درھم به  ١٢٠٠٠از را

ديدم که   > به وضوحجای پای محمد حرکت ميکنددرجمھوری اسالمی که بارھا ادعا شده < = تطبيق

غارت توسط حکومت نامش مصادره اموال مخالفين جمھوری اسالمی تحت عناوين مختلف مصادره <
می حق تصرف اموال ھرکسی رادارد> وبه اعوان وانصارحکومت داده شد که سالاست = درتشيع حاکم ا

استاراليت راکه مصادره کرده بود به ھادی غفاری  بن عام  وازجمله است که خمينی کارخانه جوراآکليت 
   )٣٨١مشروح درکيھان لندن شماره (     .بخشيدجالد معروف 

  2 مورد تطبيق

تطبيق کنيد بااظھارات تجمالت وراحتی  وغذای خوب عادت نداشتند (اعراب به ھيچوجه با  = تطبيق

برنج راسموم ونان لواش راکاغذ ميپنداشتند  که ،اعرابزيدان نوشته است چنانکه جرجی  و )رحيميان
  .سخت به تجمالت ايرانی دلبسته شدند

  3مورد تطبيق

 فرماندھان ون مسيرکامال سيره محمد دلگرم ساختن مدافعان اسالم وحکومت بود ودراي = تطبيق

ه عبدالرحمن زاد گذارده بود چنانکآختن مال وغارت وتصرف اموال ديگران ودراند مسئولين حکومتی را
وات ابتدای غز در داشته باشد و محمد را از حتی پيش بينی ميشد که خالفت بعدعوف ازنزديکان محمد که 

دوھزارگوسفند  و شتر ١٠٠٠اسب و ١٠٠٠پياده ويک القبا بود ازغارت بجائی رسيد که درسرطويله اش 
  .دينار غيرازحشم او تخمين زدند ٨۴٠٠٠به را مرگش زداشت وربع متروکات بعد ا

نقدر آ) بعد از مرگش خوند ھای قبل ازشورشآمقايسه کنيد با زيدبن ثابت که يک عرب فاقد ھمه چيزبود (
 .دوبين خودشان تقسيم کردن ھای طال راشکستندش تيشه شم با طال ونقره ازخود باقی گذاشت که ورثه او

  .تاريخ اسالم)(

، صحابه دارای ھمه چيزازمال ومکنت بودند خود عثمان ھنگام مرگ يکصد ھزار درزمان خالفت عثمان
   .و يک ميليون درھم وجه نقد داشت طال دينار

، غارت وچپاولورده بودند ازکاروکارخانه داری ويا آ اين ثروتھای بی حساب را صحابه حکومت ازکجا
   .ازتعدی وتجاوزوظلم به مردم که مردم ازترس جانشان مالشان راتقديم ميکردند

ميليون  ٢٠ھجری ساليانه بيست ميليون درھم برابر ١٢٠تا  ١٠۵حاکم خراسان بنام عبدهللا قسری ازسال 
ن صد ميليون فرانک ھم ازغارت مردم بدست آ فرانک حقوق برای خود منظور کرده بود وعالوه بر

  .)٣٢۵ص٩ميليون دينارمبرسيد (ابن کثيرشامی ج ١٠مد فرزند اونيزساليانه به آد ودرورآمي
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 مال عجب اينکه اين مردم خودخواه و< :تاريخ اجتماعی ايران به نقل ازتاريخ مسعودی نوشته است
ت جملگی ازياران محمد ودرشمارکسانی بودند که داعيه خالفت ورھبری مسلمانان  را نيز داشتند سدو
نان را خبرگزاری سی ان ان اعالم آليسات ثروت خوند ھای حکومتی که آابل تطبيق با ثروتھای نجومی ق(

   ١). منتشرساختو 

  4 مورد تطبيق

   :ابن خلدون درکتاب مقدمه معروف خود نوشته است 

مدن ازشام باھيبت وشکوه ولباس پادشاھی وسپاھيان گران وبسيج فروان با عمربن آمعاويه ھنگام باز
؟ معاويه گفت ای بروش کسرايان گرائيدی ياآاعتراض کرد وگفت ای معاويه  عمر .درکقات خطاب مال

اگزيرم ھاد نمن درمرزی ميباشم که بادشمنان روبروھستم وازلحاظ وسائل جنگ وج ،اميرالمومنين
 مقايسه کنيد بااظھارات ناطق نوری درمقابل اينکه چرا ازاتومبيل ھای زرھی بنزبرايشان مباھات کنم (

  .)کيھان لندن(   )گفت اين سياست نظام است ؛مد استفاده ميکنيدآبرای رفت و

  5مورد تطبيق 

ن جھانی آمحمد مردان خودرابه اميد غنيمت اين جھانی وبھشت لمانی نوشته است <آدکتر فاندر مورخ 
قايسه مموزش داده بود که مخالفين بدون جنگ اموال خودرا تسليم وترک ديارميکردند (آ چنان متحد و

اموالشان  برداشتند وقيد اايرانی که بيشترشان جانشان ر ليون ھايتطبيق بفرمائيد با ترک ايران توسط م و
  .)زدند را

   6 مورد تطبيق

   :اموال محمد بشرح زيربوده است ،جلد دوم »وفاالرفا«بنوشته سھروردی  درکتاب  

که مخيريھودی ھنگام مرگش ه مخيريھودی که محمد ادعا ميکرد باغستان ھای ھفتگانه متعلق ب -١
 .زيرگوشی به محمد گفته اموال من تعلق بتو دارد

غنائم کنارگذاشته شد وبعد به محمد رسيد که  از قريه حصارکه درجنگ خيبربعنوان سھم خدا -٢
 .خودرانايب خدا ميدانست

 بی بود وبه اندازهآقراء عربستان محسوب ميشد ودارای چشمه  باد ترينآکه اين قريه قريه فدک  -٣
وس ابن طادينارطال نقل شده است ( ١٠٠٠کوفه درخت خرما داشت وعايدات فدک درھرسال  شھر

 .)٩۴کشف المعجمه صفحه  –

ن محمدی بود که بنوشته تاريخ اسالم به مشارکت ابوبکرو قبل ازفرمانفرمائی آی سرشار ازاين ثروتھا
  . زنی ميکردالم خشت براس

                                               
نظيم شده است، درصورت درخواست ميتوانيد آن ليست را سالھا پيش ليست کاملی از ثروت آخوند ھا در فايلی که بارھا بازپخش شده است ت - ١

 ک-تلويزيون سی ان ان، ناقص تر از ليست ياد شده است. حباشيد. ليست  داشته



 حقوقدان -اميرفيض -١قسمت  -وزیرابطه مکتب فساد و ثروت اند                              ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٢/١١شنبه (بھرام شيد)  سه

خوندھای حاکم برايران که درگورستان ھا پالس بودند که ازبازماندگان مردگان چيزی آتطبيق بفرمائيد با 
بعدازبقدرت رسيدن ھريک صاحب ثروتھای افسانه ای شدند يعنی درست رعايت سنت ولی  ،دريافت کنند

  .محمد

) که تحفت المجالسوبنوشته ( ،وزی غافل نبودعلی وردست محمد ھم ازقافله چپاول مردم وثروت  اند
باتبعيت ازسنت  علی يک قرص نان ازيک يھودی قرض کرد که سد جوع کند وکارش سنگ شکنی بود

ن چه بکند تنھا آ مدی داشت که علی نميدانست باآمحمد به ثروتی رسيد که نخلستان ھای علی چنان در
    .مد داشتآھزارديناردر ۴٠يکی ازتخلستانھای او ساليانه 

ن حضرت زمين ھای بايربين نجف وکوفه تاحيره راازدھقانان به آ، بنوشته منتخب التواريخ  اثرسيد کريم
   .ب چه ارزشی داردآھزاردرھم خريد که ھمه مردم ميگفتند اين زمين ھای بايروبی  ۴٠حدود 

؟ اين ای بايررابخرديا ميرود زمين ھآباشد ناگرپول کسی ازپاروباالنرود پول بی حساب وبی  زحمت 
   .مده بود  نه کاروزحمتآپولھای بی حساب از تاسی به سنت محمد وغارت مردم بدست 

  )پايان قسمت اول(                                                                                                   

    

  

  

  

 


