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  )خرآ(قسمت 

  

  حقوقدان -اميرفيض

درقسمت اول رابطه مکتب فساد باثروت اندوزی بطريق تطبيقی مورد بحث قرارگرفت اکنون به اتفاق به 
   ١. ن ميرويمآقسمت پايانی 

  نگاهي تند به سيرتكاملي غارت درفلسفه اسالمي 

  نيازھای مالی وحکومتی  تامين يگانه طريق  ،غارت طوايف خاصه کافران نشان ميدھد که تاريخ اسالم

حيات مالی مسلمانان را  ،خليفه مسلمانان ازشيوه غارت غيرمسلمانان )۴( چھاره است وھراسالم بود
  .ميکرده اندتحت عنوان غنيمت  تامين 

ت اسالمی درزمان خالفت بزرگترين غار ،پايان خليفه گری عمر، منابع غارت بشدت محدود شد از
با غارت مسلمانان  ن زمان يھوديان مدينه واطراف ھم بطورکاملآدر .عمردرحمله به ايران صورت گرفت

ن . کاروانھای بازرگاناکه بتواند قابل غارت باشد کمتروجودداشت بدرد بخور یشو شده بودند وچيزستش
 خودرا                         ِ زخطرحمله مسلمانان يا مسير  گاھی اآغيرمسلمان ھم که ازمسيرمسلمانان عبورميکردند بمناسبت 

   .تغييرميدادند ويا درحفاظت کامل حرکت ميکردند

مناطق مختلف اسالمی                   ِ ن اين بودکه حکومت  آ زمان معاويه  مسيرغارت اسالمی شکل تازه ای يافت و از
مردم  نھا بھرطريق که مايلند ازآاقوام وطوايف ويا نزديکان حکومت واگذارميشد که  ،به افراد قدرتمند

   .منتقل وبخشی راھم به حکومت بدھند خود وکسانشانحتی مسلمانان دريافت وجوه کنند وبخشی را به 

   .اين شيوه مملکت داری وتامين نيازمالی حتی تا زمان مشروطيت ھم درايران باسابقه است

  تشيع وشيوه ابداعي غارت 

اسالمی سھمی نداشتند بلکه  بعلت باظھور مذھب تشيع حاکمان تشيع وپيروان انھا نه تنھا ازشيوه غارت 
   .نان بااسالم بود خودشان ھم درخطر غارت قرارگرفتندآضاللتی که درمذھب 

ب ی بسيارعجيتشيع برای ايجاد مسيری که بتواند ثروت اندوزی پيروانش راتامين کند دست به ابداع
  . ن برقراری خمس بودآوشنيدنی زد که 
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  معرفي شيوه ابداعي اهل تشيع

خدا  ن برایآبدانيد ھرچيزی راغنيمت گرفتيد يک پنجم < :يه درسوره انفال است که ميگويدآيک درقران 
  .>وپيامبروخويشان ويتيمان وبينوايان ودرماندگان درراه است

درزمان يوسف ن زمانی است که آ دين يھود ھم به خمس اشاره ای ھست و ،= درکتاب پيدايش توضيح

قررشد مردم يک پنجم محصوالت خودرا صرف فقرا کنند واين چاره تاخت ومقحطی فراگيری برقوم يھود 
   .جوئی بسيارموثرافتاد

، خمس برای زمان قحطی دايش با خمس ابداعی دين تشيع اين است که ازيھوديپفرق بين خمس درکتاب 
 .است ودريک جمله کارکردن خروخوردن يابو باجگير است وازتشيع برای شرکت سادات گردن کلفت و

  ) (پايان

غنيمت حاصل جنگ است وحکمای اھل تشيع نھا عقيده دارند که آنی آاعراب اھل تسنن ومفسران قر
 ۴١يه آمد افراد راازھربابت وھرکاروعملی که باشد غنيمت گرفته وآودرتفسيراھل تسنن را قبول نداشته 

  ٢ .ن ميدانندآسوره انفال را شامل 

حلت او ر تاحيات محمد جاری بوده وبعد ازرمزبو يهآھمچنين اھل تسنن عقيده دارند که دامنه شموليت 
ندان فرزولی اھل تشيع مدعی اند که گرچه محمد وفات يافته ولی سادات ( ،نيست قابل اجراديگراين حکم 

شريک  مد مردم مسلمانآ) جانشين سھم محمد وخدا دريک پنجم درخداست ،ازنسل علی وفاطمه تا خدا
   .است

د را مستحق سھم خدا د خومتمايزميساز خود را سياه وشال سبز مهبا عالمت عماخوند آبدين ترتيب طبقه 
  .ورندآمد مسلمانان جھان به حساب ميآ در کالم ديگرطلبکارشرعی يک پنجم کل د وبهوپيامبرميدان

يع شيه مربوط به خمس بزنيم که ابھام ازکلک وحقه بازی اھل تآاجازه بدھيد سری ھم به تفسير اجرائی 
   .رفع شده باشدن ھم آحتی با خدا وقر

، حقی است که خدا برای پيامبروامام مد مسلمانان استآخمس که يک پنجم در< :اھل تشيع ميگويد 
نھا خمس را آ ،ن تامين کنندآ مصرف نيازمنديھای خودرابانھا آمعصوم قرارداده تا مستمندان درخانواده 

يعنی درحقيقت يک پنجم  ،بردوقسمت ميدانند يک قسمت سھم امام است ونيم ديگر سھم سادات است
   .مد ملت مسلمان اعم ازشيعه وسنی متعلق به سادات يعنی کسانی که ازبطن علی وفاطمه ھستند ميباشدآدر

اينکه خدا به بی نيازی  امامت ندارد و زير وارد بحث اينکه اساسا قران صحبتی ا= اين تحرحاشيه 

  پايان حاشيه)( .نميشود ،شناخته ومعرفی شده

                                               
تنھا در جنگ با کفار بدست می » غنيمت« سلما با در آمد و آنچه با رنج کار بدست می آيد تفاوت دارد،اشاره دارد و م» غنيمت«آيه به واژه  - ٢

  ک-يب به نفع درآمد خود تفسير و چرخش می دھند. حولی شيعه گران حقه باز آنرا به ھرترت آيد.
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يا غارت شرعی   شرعی حق مسلمان، ميلياردھا مدآدرادگی که مالحظه فرموديد بر يک پنجم به ھمين س
  .يافتند

مدن ازدارالحکومه  عده  زيادی آدرموقع بيرون <: هوردآدکترناصرالدين شاه درخاطراتش  ،دکترفوريه
شان سيد اين جماعت که به اي سبزوياکبود ويا تيره برسرداشتند .... ديدم که عمامه ھای مردم را از

نچه آ زاميگويند يا حقيقتا ازفرزندان پيامبرند ويا خودشان را فرزندان پيامبرميدانند زندگی اين جماعت 
وضع متکبرانه ای دارند واگردستی  . اين طايفه با گداھا فرق دارند ونھا می بخشند ميگذردآمردم به 

پردازند نھا بآکه مردم بايد به  ستبرای گرفتن حقی اپيش کسی درازميکنند به حاجت خواھی نيست بلکه 
   >.که قرض به گردن دارند

 )۵پنج (ھر از: «نھا نوشتهآبھی به سادات تخصيص داده وازقول اابراھيم بيک درسفرنامه اش فصل مش
عمق نحوست وگرفتاری بزرگی اين تحرير، اندکی از . اميد وارم »انگشت ھرمسلمانی يکی حق سيد است

   .ته  کمی گفته باشدگريبان ملت ايران را گرف که 

 تخم واستيالی طبقه سادات ( م دراثرگذشت زمان،ورده شد که بدانيآاشارات مزبور بدين جھت -باری 
  .مده  نه انفاقآبصورت حق در ،مال مردم و ) برکارترکه امامان شيعه

  ثارحقوقي خمس برحق آري   تس 

مسلمانان بوسيله شيعيان   قبول خمس درجايگاه حق يکی اين است که غارت اموالثارحقوقی آتسری 
زيرا طلبکاربه حقی که متعلق به خود اوست ازطريق نزديک  ،دی وظلم ويا غارت محسوب نميشود  ّ تع  

   .ن رسيده استآوممکن به 

مد  خمس مال آ، تازمانی که صاحب درمد ناشی ازکاروتجارت درمقام غنيمتآدوم اينکه باشناختن در
او غصبی وغيرقابل تصرف ومصرف است  واين امر درواقع تضمين خودرا به سادات نداده باشد کل اموال 

  ستند.ھد به خدا واسالم مديون نخمس برای سادات است که مسلمان تا اين باج راندھ

  مالحظه ابعاد اجرائي  خمس درجايگاه حق 

   .ثارحقوقی قبول خمس درجايگاه حق  بايک نمونه ھمراه باشد بجاستآبنظرميرسد که 

يعنی  ۵٩تا  ۴٢مد ازمردم درفاصله سالھا آايران بابت ماليات بردر یدولت شاھنشاھی اگرکل وجوه دريافت
درحاليکه خمس مشمول مرورزمان ن دوران رابه حساب نياوريم (آ بحساب بياوريم وايام قبل را سال ١٧

     خوند ھاوسادات ايران برابربا آ) جمع خمس استحقاقی متعلق به درتشيع نميشود
گرفته ميليارد دالر تقريبی ) (١٠٠= ( )ليارد تومانيھشتادو ھشت م(ھشتصدو  ٨٨٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

   )١٣۵٩ماه سال  شده ازکتاب قضاوت ازانتشارات سنگر بھمن

به اتھام طاغوتی بودن اکنون سوال اين است که خمينی وياران اوبا غارتی که ازموزه ھا واموال ايرانيان 
نھا ھنوزمبالغ بسياری ازبابت خمس ازقبل آ، پس ؟ اگرنهميليارد دالرميرسد ١٠٠يا به رقم آکردند 

   .طلبکارند تا چه رسد به خمس متعلق به ايام غصب حکومت ۵٧ازشورش 
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وال بر ام خوند ھای شيعه ونيز حکومت جمھوری اسالمیآنتيجه اين برداشت ميشود که ھيچيک ازتعديات 
ِ     البته به شرطی که متجاوزين  به  ،برمبنای حقوق اسالمی وفقه تشيع جرم وتجاوز محسوب نميشود مردم                         

خمس اموال غارتی رابدھند کما اينکه متھمين اختالس بانکھا مدعی شدند که  بعد ازتجاوز، ،اموال مردم
فتی که شھرام جزايری به او داده بود گکروبی ھم دررابطه با پول ھن و ،را داده اندد مد خوآخمس در

   .نراھم جدا کرده استآمدعی شد که ھديه بوده وخمس 

عمق وسنگينی نحوست مذھب شيعه که برملت ما تحميل شده است  اندکی از اميد وارم اشارت مختصرباال
  .گفته باشد

  برگرديم به موضوع اصلي اين تحرير

 به ھمان خمس قناعت نکردند ودرراه ثروت اندوزی ونيز پايگاه کسب ثروت و ،بنا کنندگان دين شيعه
جمله نفت وگازو فلزات واراضی بايرراملک طلق رئيس خود دانستند وبازبه  از قدرت تمام معادن کشور

 ند وبرای محکم کردن پايگاه خود رویاوقاف وموقوفه ھای عام دست گذارداين ھم اکتفا نکردند وبرروی 
بود که  ۵٧ودرجريان شورش  ،رورش ھم افتادند وقضاوت راھم حق انحصاری خود دانستندموزش وپآ

انحصارا  حتی حاکميت  واکنون ھمه چيز ملت ايران ن خود اعالم کردندآ زقيمومت مردم ايران را ھم ا
   .دراختيار انھاست

  تحول درمسيرغارت 

 ی استفاده کردند واموال بسياری راازشيوه غارت اسالم )۵٧(شورش مالھای شيعه درابتدای موفقيت
، وھمانطور که محمد اموال غارتی را به ھواداران خود ميداد سالمی کردنداغوتی بودن غارت ابعنوان ط

   .خمينی ھم ھمان راه را تقليد کرد

قت و ونوع به استناد اظھارات ميرحسين موسوی نخست وزير مبلغ وکيفيتازباب  مشروح اموال غارتی(
ن محدود آگاھی عامه برآبنظرميرسد که  ،ج شده استدر ۶٢فروردين  ٢٨المی  درسنگرجمھوری اس

  .)ن سنگرکه عنوان ان ارزيابی غارت است رجوع کنيمآشايد درفرصتی به   .باشد

جمھوری اسالمی شيوه  ،خمس ان تحت عنوان طاغوت وبدھکاری بابتپس ازاتمام غارت اموال ايراني 
   .ن پرداخته ميشودآادامه غارت ايرانيان پيدا کرد  که اکنون به اختصاربه  تازه وابداعی برای

  قازاده ها وبسته هاي غذائيآشركتهاي 

   :شيوه تازه غارت مردم بردوپايه است

 سھام اين شرکتھا عموما بينام  و .استتشکيل شرکتھا که سپری برای استتارعوامل حکومت  نخست
 م ھاسميگيرند  ن اين شرکتھا که درمعرض اتھام قانون شکنی قرارحکومتی است ومديرا دمتعلق به افرا
يعنی برای بقای جمھوری  ،)نمونه بابک  زنجانیمينامند (> بازان اقتصادی انقالبجان< خودشان رابنام

و حکومت به قوه صاحبان سھام اصلی شرکت ھا که  اسالمی بھرجنايت وقانون شکنی دست ميزنند
، يعنی مباشرين راھم درحالت استتارحفظ ميکنند به اين کيفيت جانبازان اقتصادی، درحالت استتارھستند



 حقوقدان -اميرفيض -٢قسمت  -رابطه مکتب فساد و ثروت اندوزی                              ٧از  ۵برگ  ٢٠١۴/٠٢/٢۶شيد)  تيرشنبه ( چھار

ن مباشرين با حروف اول ياد ميکنند  که بکل مانع شناسائی آکه جرايد وخبرگزاريھای دولتی ازنام 
واين عمل چنان سنت اجرائی  ونام اين عمل راھم رعايت حقوق بشرگذاشته اندمباشرين مالھا ميشوند 

ھان . حتی کيبشناسدبه اسم ورسم محکومين پرونده سه ھزارملياردی را کرده که ھيچکس نميتواند  پيدا
ز نام ميبرد وعجيب تراينکه وزيراطالعات جمھوری اسالمی  -با حروف ببابک  زنجانی  از ھمتھران 

 ه دارانھم مدعی شد که نامبری ازمباشرين واصوال فتح باب تجاوز به حقوق مردم سبب دلسردی سرماي
   .بخوانيد مال ھای غارتگر) ميشود(

ممنوعه ازاسکله ھای انحصاری   کاالھای اتمردم به شرکتھا ازطريق واردمحول کردن چپاول  – دوم
  .ن به مردم ويا دولتآکشورھای خارجی وفروش فاسد وغيرقابل مصرف ونيز مواد غذائی 

  .بسته ای غذائی يارانه است جريانن ھمين آنمونه بارز ودم دستی 

  شاهد اول دررابطه باگوشت هاي وارداتي 

روز دوشنبه  قای علی ايرانپور عضو کميسيون کشاورزی دراعتراض به واردات گوشت قرمز به ايرانآ
ن از اوکراي لوده به مواد راديو اکتيوآ کارشناسان با خبرشدند که مقداری گوشت قرمزبھمن اعالم کرد  ٧

. مسئوالن سازمان دامپزشکی گفتند گوشتھا وارد کشورشده اما اين گوشتھا وارد ده استوارد ايران ش
   .تمی داده خواھد شدزمايش تحويل سازمان انرژی اآبرای  محض ورود به کشور هنشده وب بازار

زمايش ازسازمان انرژی اتمی سوال شد  متاسفانه آپس ازچندی نتيجه  ؛قای علی ايرانپوردرمجلس گفتآ
به ھيچوجه گوشت ھای وارداتی ازاوکراين تحويل سازمان انرژی ازمسئوالن سازمان اظھارکرد <يکی 

  .ھسته ای نشده وموضوع تکذيب ميشود>

رف را مص نھاآاوکراين شھرت جھانی دارد وھيچ کشوری  اديواکتيو درلوده به رآتوضيح اينکه گوشتھای 
رعايت شرائطی بصورت کود  با ،بکارنميبردنھارا درتھيه غذای حيوانات آين ھم احتی اوکر ،نميکند

گران کشورھای عقب وبطورقاچاق به معامله  ن گوشتھا ھم ممنوع استآاصوال خريد  .مصرف ميشود
    .نھم به قيمت ھای تقريبا ھيچآ ؛، گرسنه و بدون صاحب فروخته ميشودمانده

قای ايرانپور درگزارش آ .ھاستنآلوده بودن آرا نميدھد چراکه اصل  ن گوشتھاآھيچ کشوری اجازه ورود 
  .مزبوررا تاراج سالمت جامعه ناميده استخود درمجلس واردات گوشتھای 

ِ                                                 يا ميتوان تصورکرد که يک بازرگان ايرانی  گوشت، بدون وابستگی محکم به مالھای حاکم واطمينان آ                                      
  ؟ازعدم مزاحمت گمرک  دست به اين  ريسک  بزند

ن که قابل مصرف دراوکراي لوده به راديواکتيوآسالم وگوشت ن گوشت بي قيمت يا دشواراست که تفاوتآ
   .نيست چقدراست که به جيب مالھا ميرود

  يا مالحظه ميکنيد که چه راحت سالمت جامعه ايرانی با تبديل به پول به جيب مالھای حکومتی ميرود؟آ
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  شاهد ديگر رئيس اتحاديه مرغداران استان تهران 

 :اشاره به ترخيص محموله وارداتی مرغ دربندرعباس گفت ن استان تھران بارئيس اتحاديه مرغدارا
مريکای التين ھم آ اجازه ورود مرغھای برزيلی و ،توليد مرغ فراوان درکشورھستيمدرحاليکه شاھد <

   .>به کشورداده شده است

  :به اين خبردررابطه بامرغھای وارداتی توجه فرمائيد

اعالم  نھا راآال درمرغھای وارداتی ممنوعيت ورود پس ازکشف باکتری سالمون ،طر َ ق   –خبرگزاری العالم 
   .استو کشنده  لودگی مرغھا به باکتری سالمونال برای انسان مضرآ .وھمه راجمع کرد

کشورھا که کمتراھميتی به سالمتی مردم ميدھند بمناسبت مواد شيمائی  یھا = برخی مرغداری  حاشيه

ی مصرف انسان مناسب برا ،تخم رفتن مرغ ، ازازمرغھا پس  نآتخمی ميدھند گوشت  که به مرغھای
 بصورت يخ زده به کشورھای جھان سوم بقيمت بسيارحيوانات ميشود ويا  وراکخبيشتر صرف  نيست و

  )پايان حاشيه(   .نازل فروخته ميشود

 لوده به باکتری سالمونال ممکن است بوسيله يک فرد عادی بدونآخ زده ييا وارد کننده مرغھای آ
   .معامله کرده باشدوابستگی به مالھای حاکم صورت گرفته باشد که برای منفعت سرشار باسالمت مردم 

نھم با طرفيت اتحاديه مرغداران استان تھران که بھرحال واجد قدرت قانونی برای ممانعت ازوورد اين آ
  ؟قبيل مرغھا به کشوراست

 نھاآ ده به کشورش ميشود ولی مالھای حاکم لوآ، برای حفظ سالمتی مردمش مانع ورود مرغھای قطر
لوده به باکتری آبعنوان يارانه يعنی مرغھای  را نھاآدولت ميفروشند ودولت ھم  هرا به ايران وارد وب

   .به مردم ميخوراندسالمونال 

  شاهد سوم   مافياي مرغ وتخم مرغ 

لوده رابه آدات مرغ ھای ، وارقای يونس اسدی نماينده مجلس درگفتگوی باخبرنگاراقتصادی مجلسآ
مافيائی است که درجامعه  لوده کارآمافيای واردات اينگونه محصوالت نسبت داد  يعنی واردات مرغھای 

   .ی حقيقی ھمين مالھای حاکم ھستندسالمی ايران مافياا

  برنج وارداتي    قاي كاظمي وآ شاهد اخري

ی رسی ھابراساس بر< :د وتحقيقات صنعتی گفتمعاون نظارت براجرای استانداردھای سازمان استاندار
   .لوده ھستندآيوم مدھای وارداتی بمواد شيمائی سرب وکا نج، انواعی ازبرانجام شده

  ھای برنج و» بابانور«ھای ھندی بانام  برنج ؛قای بھادرکاظمی درگفتگوی با خبرگزاری ايرنا گفتآ
  . يوم دارندمدرحد مجاز ميزان کاد »زيتون«بانام  ،پاکستان

   .ھای ھندی وپاکستانی رابعلت مسموميت ممنوع کرده است اينکه دولت روسيه ھم ورود برنج جالب
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ھزارنفرازمردم بنگال و بنگالدش به دليل  ٣٠٠مريکائی بيش ازآبراساس تحقيقات دانشمندان ھندی و
   .رسنيک به سرطان مبتال شده اندآب وبرنج حاوی سم آمصرف 

نوع برنج وارداتی به فلزات سنگين ازجمله  ١٣لودگی آان استان دھری چندی پيش اداره کل استاندار
 ،»١٨١خاطره « ،»رياآ«ھای وارداتی بنام ھای  تائيد واعالم داشت که برنج يوم رامد، روی وکاسرب

استناندارھای بين المللی مغايرت  ، و.....با»فرينآ«، »مه کالسيک«،  »محسن«، »پاندا«، »مينو يک«
   .دارد

   .برنج توليدی ھند محسوب ميشود ھای ايران يکی ازبزرگترين وارد کننده

ـ ل جــقـــع   ن  ِـ

نقدر متنوع وپيچيده است که عقل جن آشيوه غارت مال ھا بشرح محدود ومختصری که به اشاره رفت 
   .ن نميرسدآھم به 

مسموم وجود مرغ وتخم مرغھای فاسد وبرنج  از نھا راآچه کسی شرکت ھای وابسته به مالھا ومباشرين 
م اول ؟ بطورمسلوداللھای اينگونه معامالت راميشناسد گاه آان وھند وگوشتھای اوکراينی پاکست

  .ن کشورھاآدرسفارت خانه ھای جمھوری اسالمی در ماموراقتصادی 

    

  

  

   

  

   

    

      

 


