
 ))راهـي سـاده بـراي چپاول امـوال هرفـردغيرمسـلمان((
 
 

دررژيــم گــذشـته درايـران قـوانين مربوط به احـوال شخصيه درمورداقليتهای مـذهبی مجـری بـود؛بايـن معنـی 
 مسيحيان وزردشتيان ايرانـی در مسائلی ازقبيـل نکـاح ؛طالق؛ وارث تـابع مقررات مربوط بـه -کـه کليميـان

ودبودنـد ودرمورد اختـالفاتی کـه درايـن قبيـل مسائل بيـن آنـان پيـش ميـايد؛نظـرپيشوايان مذهبی خـودآنــان خ
 .؛مـالک عمـل قـرارميـگرفت

 
روح االـلله خمــينی؛برتمـام قوانيـن ومقررات !!امــابعدازوقـوع شـوم اسـالمی؛بناگـهان نظرات ووفتـاوی الـهی؟

درتمـام دادگاههای کشـوربمرحله !!ت يـافت؛ وبعنـوان احــکام واجـب وتکلـيف الـهیارجحـي!!سـاخت انسـان
 .کــه ازجمله آنــها ايـن فتـاوی منحـوس بود.اجراگذاشتـه شــد

 
رسـاله توضيح .(مســلمان ازکـافرارث ميــبرد؛ولـی کـافراگـرچه؛پـدرويـاپسرميت هم باشـد ازاو ارث نميـبرد

 )۴۵١ صفحهالمسائل امام خمينی
 

پـس ازآنکه بتــدريج قوانين مصوبـه در رژيـم سـابق موردبازنگری قرارگرفت تقـريباتمـام فتــاوی خميـنی 
 .ازجمـله فتـاوی باال نيـزبشـرح زيـردرقـانون مدنـی ايـران.درقوانيـن جديدگنجـانيده شـد

 
ی کـافری مســلم باشــد؛وراث کــافرارث کـافرازمسـلم ارث نميـبرد واگردربيـن ورثه متوفا- مـکرر٨٨١مـاده

 .نميــبرند؛اگرچـه حـتی ازلحاظ طبقه ودرجه مقــدم بـرمســلم باشــند
 

منظــورازکلـمه کـافردرايـن مـاده همـان سـه اقليـت مذهبـی؛يعنی کليمـی مسيـحی وزردشــتی اسـت که کـافرذمـی 
 .مـگی واجـب القتـل بشـمارميـايندوسايرکفاراز جمله بــهائی ها؛ه.هم نـاميده ميشوند

 
 درقـانون اساسی جمهوری من درآوردی اسـالمی قـاضی مـوظف اسـت؛کـوشـش -اصـل يکصدوشصت وهفــتم

کند حکم هردعـوا رادرقوانيـن مدونه بيـابد و اگــرنـيابد؛با اســتناد بمنـابع معـتبراسالمی ويا فـتاوی معتبر؛حـکم 
ـتواند به بهانـه سـکوت ويـانقـص ويا تعارض قوانين مدونه ازرســيدگی به دعـوا ونمي.قضيه را صـادرنمـايد

 .وصـدورحـکم امتـناع ورزد
 

قضـات دادگاهها مکـلفند ازاجـرای تصـويب نـامه ها وآئيــن نامه های دولـتی که مخالف :اصــل يـکصدو هفتادم
وهـرکس ميتواند .ه مجـريه است ؛خودداری کنـدباقوانيـن ومقررات اسالمی وياخارج ازحدود اختيــارات قـو
 .ابطال اينگونه مقـررات را ازديـوان عـدالت اداری تقـاضاکنـد

 
بمـوجب اين دواصـل هرقاضی قانونـا با اختيـاری نامحدود؛موظف ومجاز شده اســت که از اجرای 

الـف باقوانيـن ومقررات اسالمی ويا هرتصـويبنامه وآئيـن نـامه مصـوب دولــت ؛که وی؛ بنظــرخـود؛ آنــرا مخ
ونيزدرهرمورد که حکم دعـوائی درقـوانين .خارج ازحـدود اختيـارات قـوه مجـريه تشخيص دهـد؛خودداری کنـد

 .مـدون نبـود؛با استفـاده بمنابـع معتبراسالمی ويـا فتـاوی معتبـر؛حـکم قضــيه راصـادرنمايـد
رخوبی بدست قانون نويسان اسالمی حکومت داد تـااصول وقوانيـن اصــل يکصـدوشصـت وهفتم بهانـه بسـيا

شـرم آور وجنايـت آميزاسالمی رابطورعلنی در قـوانيـن مربـوطه نگـجانند؛تـابديـنوسيـله آنـهارا ازچشـم همـگان 
 .درايران وجهــان ؛مخفـی سـازند

 
ی بـا قضيـه ويـادعوائـی ازمصاديـق يکی هــم اکنـون درهـرزمـان که يـک قاضی مسلمان ويا باصطالح حزب اله

ازآن اصـول روبروميشـود؛با استفاده ايـن مـاده؛ازقـانون اساسی وبعـنوان سـکوت قانون درمـوردآن 
قضيـه؛خودرا مختار ميـداند که حـکم خودرابـرمبنای همان اصـول وقوانيـن شـرم آور وظالمـانه که منطبـق 

عتـبر باشد؛صـادرکندکه اجرای بعضی احکـام ازقبيـل سنگسـار؛بريـدن دسـت برمنـابع صحيـح اسالمی وفتاوی م
 .وپاودرآوردن چشم ازهمين قبيل ميباشند

 
اگـرکافری بميـرد :مثـال بموجب يکی ازاحـکام اسالمی که درموردآن علمای اسالم اتفاق نظردارند اين اسـت که

هرچــند که نسبت اين وارث .رای مسـلمان اسـتوازاوچند وارث کافر ومسلمان بوده باشد؛ميـراث اش ازب
 .مسلمـان دور ازورثــه از قبيـل؛زن وفـرزند وغيـره باشـد

با زن جوانـی آشـنا ميـشود؛ويک شـب ١٣۵٩مـردی ثروتمنـد ومتشخص ازيکی ازاقليـتهای مذهبی درسـال
برميـگشته اند؛ودهان مـرد هـم بوی هنگاميکه دونفری با اتـومبيـل به تهران .اورابرای عيـاشی به کـرج ميـبرد



الکل ميداده است؛ توسط پـاسـداران دستـگير ميگردند؛وطبـق روش معمـول؛يعنی ظاهرا به بهانه مجازات 
خـوردن مشـروب؛ولـی درحقيـقت بمنظـورگـرفتن رشـوه ای کالن به يکی از کميـته های انقالب اسـالمی بـرده 

يشـود و حاکم شرع به مـرد ميـفهماند؛که زنـای غيرمسـلمان با زن درآنجـا راز آنـان کشـف م.ميشـوند
وپـس از گرفتـن مبلغ کـالنی رشـوه به مرد يادميدهد که به دروغ اعـالم .مسـلمان؛مـوجب قتل زانـی اسـت

و وی قبـل از ازدواج باآن زن بــه ديـن مبيـن اسالم مشـرف شده .نمايد؛کـه آن زن ؛همسـرشرعی اوميباشـد
ايـن امـرظاهرا به خيـروخوشـی و بـدون ايـنکه اعضـای خانواده مـرد؛ويـا کسـی ديگرازآن آگاهی .! ودب

پيـداشده وبا اســتفاده از !!يابند؛تمام ميشود حــاال بعـدازمـرگ آن مـرد؛ايـن زن باراهنمـائی ايـن حاکمان؟
ـدعی گـرديده اسـت که آن مـرد مسـلمان شده صورتمجلـس وبازجوئيـهای مـوجود درکميـته انقالب آن زمــان؛ مـ

وبمـوجب ماده بـاال؛بدليـل اينکه وی مسلمان شده بود وســـاير . مــن ميـباشد بود؛و وی همسرشرعی وقانونی
 .اعضـای خانواده متـوفی غيـرمسلمان ميباشند؛لذاماترک متوفی بايد به من داده شود

 
رد ظلمهای فاحشی است که تاکنون درايران؛درمـورد مسئلـه ارث يک مورد ذکرشده؛نمــونه کوچکی ازصـدهامو

وهرروز نيزموارد . مکررقانون مدنـی انجام شـده است ٨٨١نسبت به اقليــتها طبـق قانون مصوب؛يعنی مـاده 
 ديگری دراين رابطـه بـاسـتناد اصل يکصدوشصت وهفتم قانون اساسی وطبق منـابع غيرقابل تکذيـب و

و فتاوی معتبروالزم االجـرای علمای بزرگ اسالم که همگی درحکم احــکام الهی محسوب معتـبراسالمی 
 .ميشوند؛درايران بمرحـله اجرا درميـايد

 
ميــگويند دراصفـهان فـرزند يک خانواده ارمنی؛که معتـادومطرود بوده ومدتها ازخـانه وفاميـل رانده شـده 

واسـت اجرای مقــررات اسالمی درمـوردخود کرده؛وباايـن نيرنگ بود؛بعدازفـوت پـدر ادعای اسالم کرده ودرخ
 .تمام ماترک پـدررا تصـاحب کـرده اسـت

 
آسـانی وسـادگی ايـن راه برای تصاحب اموال هرفـرد متـوفای ارمنـی؛تاکنون سـرمشـقی بسـيار وسـوسه انگيـز 

رگـرفته ونـگرانی شديدی درافراداين اقليت برای چـندجوان بيـکاره وطمعکـارديگر از ارمنـی های اصفـهان قرا
وهم اکنون درهرکـجای ديگرايران هم که فردی ازيک اقليــت شناخته  .مذهبی وساير اقليــتها بوجودآورده اسـت

فـوت کند؛هـرفردبانسبتی هـراندازه دور ازفرد متـوفی؛ميـتواند ادعای )مسيحی-کليمی-زردشتی(شـده مـذهبی
 قـانون اسـاسی ازدادگـاه تقاضـاکنـد که فتـاوی معتبرعلمای اسالمی ١۶٧طبق اصل"اسالم بنمايـد ورسما

ودرايـن صورت قاضی دادگـاه هيـچ چـاره ديـگری  .رادرمورد وی وسـاير وارثان بمـورداجراءبگذارنـد
ندارد؛جـزايـنکه طبـق فتـاوی؛سـايروارثـان نزديک متـوفی ولــی غيرمسلـمان رااز ارث محـروم 

ودرمقابـل  تخـورهای معـمم ميباشـند؛ــفکـه اکـثرقضـات دادگاهـها ازّم اينکه درحال حاضـر"مخصوصـا.دسـاز
 .دريافت رشــوه برای انـجام هرکار ظالـمانه ونامشروعی آمادگـی دارنـد

 
 ))آزاد بودن قتـل هرانسان غيرمسلمان درقانون مجازات اسالمي((                      

 
، ر درايران بموجـب قانون مجـازات اسالمی قتل هرفردغيرمسلمان ولـواينکه خـداپرست باشـددرحــال حاض

وقاتـل قابل مجـازات  .آزاداسـت "مسـلمان کامال توسط هـر فرد حتی کليمی ومسيحی وزردشتی؛ :يعنی
 ی آسيای شرقیافــرادغيـرمـوحد ازاهالـی بت پرست هندوستان وسايرکشورها بـه ديگرچـه برسـد !!نميباشـد

 .مشـرک وواجب القتـل تلقی ميشـوند" کــه شـرعا
 

  :درمـواد مـربوط به مجـازات قاتـل درقانـون مجازات اسالمی چنين آمده است
 

سال ١۵بـه سـه سال تا عمـد؛ قاتل مجازات ميشود ومعاون درقتل  هـرگـاه مسـلمانی کشته شـود؛– ٢٠٧مـاده
 .حبس محـکوم ميـشود

اگـرچه پيرو دوديـن مختـلف  قصاص ميشود کـافرذمی ديگررابکشد؛" هـرگـاه کافـرذمـی عمدا -٢١٠مـاده
 .قبـل ازقصـاص نصـف ديـه مـردذمـی را به قاتـل بپـردازد واگـرمقتـول زن ذمـی باشد؛بايد ولی او.باشـند

 
ان ديـگر وياکافرذمـی مسلـم اعـم ازاينکه قاتل او.همينکـه فردمسلمـانی کشته شـد٢٠٧يعـنی بموجـب ماده

اگــريک کافـرذمـی کشـته شود وقاتلش هم يک کافرذمـی  نيز٢١٠وبموجب ماده .قاتـل مجازات ميشود باشـد؛
 کشــته شود؛ )زردشتـی-مسيحی-يعنی کليمی( ولـی اگـريک کـافرذمـی .مجـازات ميشـود قاتــل  ديگرباشد؛

می کوچکترين مجـازاتی برای قاتـل پيش بيـنی نشـده درقانون مجازات اسال وقاتلـش يک فردمسلمان باشد؛
ودرمـواردسکوت قانون نيز؛ قـاضی بموجـب اصل يکصدوشـصت وهفتم قانون جمهوری اسالمی .!! اسـت

که بموجـب همـه آنـهافـردمسلـمان برای کشـتن . ؛مـوظف اسـت که بمنابـع اسالمـی ويافـتاوی معتـبرمراجـعه کند
 .مجازات وقصاص نميباشدفردغيرمسلمان قابل 


