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/(1344 ديماه ل او) سهشنبه ,4 ش جهانامروز, مجلة /1

قانونوا كنشفيزيكدراجتماع1

را آن آنكه از پس آوردهايد? پايين دست با را درخت شاخه يك همه Hقطع
ميگذرد, مقداري هم آن از بلكه برميگردد خود ل او بهجاي نهتنها ساختيد, رها
چند از بعد خالصه شود; رد ليه او محل از شايد هم بار اين و برميگردد دومرتبه
ميخوانند/ وا كنش نام به فيزيك در را قاعده اين درميآيد/ تعادل بهحالت نوسان
است نموده اثبات را آن و كرده كشف قانوني خود براي فيزيك بسيارخوب,
آمÇده سوغات ما براي زمين جو ماورا¾ از فيزيك علم آيا ميبرد/ بهره آن از و
اين از جزÄي هم فيزيك باالخره ميكند? بحث ماورا¾الطبيعه عوالم از آيا است?
تÇجلي و مÇيكند آنجا ه متوج را خود حواس تمام و ميگيرد نظر مد در را جهان
ميكند/ مشاهده خود ديد دايره چهارچوب از و گوشه آن در را دنيا عمومي قاعده
و دنيا به متعلق Öقانون نيست/ خاص علم يك به مختص قانوني هيچ من بهنظر ولي
و خÇود اصÇخ آيÇنه در را قÇانون آن دانشمندان از دسته هر منتها است طبيعت
بÇين آيÇا است/ همگاني قانون اال و ميكنند درك خويش مطالعه علمي موضوع
جÇانداران در حÇيات" حب" قÇاعده و شÇيمي عÇلم در مÇواد" و اشيا "ثبات قاعدة
نسبيت قانون آيا هستند/ يكي قاعده دو هر ميكند ثابت كه ندارد وجود مشابهتي
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بوده علما ساير و اينشتين استفاده و تجربه مورد و يافته شهرت فيزيك در  كه
قانون Hممسل نحو همين به نيست? قبول مورد فلسفي علوم و روانشناسي در است,
بخصوص و ميكند اثر نيز عمومي افكار در و اجتماع سير در بشر, ذهن از وا كنش
و داشته عجيبي حساسيت قانون اين مقابل در ميشود, ناميده عمومي افكار آنچه
افكÇار بÇلكه عÇمومي افكار نهتنها است; ج متمو همواره قانون اين شرايط تحت
انÇواع بهثبوت طبيعي علماي تها مد هستند/ وضع اين دچار نيز علمي و ه خاص
اظهارنظر ثبوت مخالف علما بعضي ميكردند/ اثبات را آن انه مصر و بودند معتقد
فرق قبلي نسل با نسل هر ميگفتند كه دادند نشان وا كنش آنقدر حتي و  كردند
مشكÇل دارد/ ادامه مستمر و متصله حلقات بهصورت تكامل نحو بههمين دارد,

1. Mutation

قبول مورد را (موتاسيون)1 جهش مسأله و نمود تعديل را وا كنش اين مفقوده حلقه
گناه را جنسي مساÄل از دمزدن حتي و مطالعه و بحث فرويد از قبل Âمث يا داد; قرار
در نيز او مخالفين و شد افراط دچار علمي عقايد بيان در فرويد اما ميشمردند,
او كه به گونهاي نمود بيشتر را او افراط حمالت اين نكردند/ كوتاهي وي به حمله
بÇعدي روانكÇاو عÇلماي امÇا است, داده قÇرار جنسيت مسأله را زندگي مدار داير

آوردند/ بيرون خصمانه و انزوا حالت از را روانكاوي علم و شدند قاÄل تعديلي
ميخورد/ بهچشم نكته اين كنيم مطالعه مجمل بهطور ا گر نيز اديان سير در
آزادي و مستقل حيات حق ميبردند: بسر شكنجه و زجر در بنياسراÄيل قوم Âمث
آنان حق بهدستور و شد آنها نجات مأمور پروردگار جانب از موسي(ع) نداشتند/
بردگي دوران عكسالعمل چيد/ آنها براي را مستقل ملت يك بناي و داد نجات را
ميگفتند و دانستند ملل همه مافوق را خود بنياسراÄيل كه بود آن زجر و حقارت و
حكومت و سلطه دوران در هم را روش اين و باشند ما يوغ زير در بايد ملل تمام
گرفتن دست در با منتها زيستن; اقليت بهصورت و انحالل دوران در هم و داشتند



3 اجتماع قانونوا كنشفيزيكدر

نژادي فلسفه كه جايي تا خود, مليت بهنفع دخالتها و ديگر ملل كارهاي نبض
و غلبه و قهر بود/ نازيها وحشيانة و يهود ضد نژادي فلسفه عكسالعملش يهود
بهصورت آن وا كنش (ع) عيسي زمان در تا بود بنياسراÄيل در تها مد خشونت
خصوصيت اين اسالم اما بود/ (ع) عيسي تسليم و اخالقي مبارزه و منفي مقاومت
را محيطها و شرايط همة با تطبيق قابليت و است اعتدال حد در و داشته را كمال و

دارد/ خود در
را رفرمها و بدانيم وا كنشها جهات, بسياري از ميتوانيم را تاريخ حوادث ما
مطالعه ا گر حتي قديم ازمنه و تاريخ در سير از گذشته داريم/ محسوب تعادل نوع از
از بÇندرت بسÇيار (يÇا وا كنشها اين از كنيم محدود نيز كوتاهي ت بهمد را خود
و اعيان طبقه فشار وا كنش فرانسه كبير انقالب يافت/ خواهيم نمونههايي تعادلها)
او از را كسي جان بود كافي اشرافي اسم داشتن حتي كه شد آن نتيجه بود/ اشراف
قرنها كه بود آن هم عذرشان و نشدند مرتكب كه فجايعي چه راه, اين در بگيرد/
سÇتم و ظÇلم آنÇها) اسÇالف و اجداد بلكه موجود اشراف فقط نه Hممسل) اشراف
مÇظلوم و ظÇالم بÇلكه نشد مرتفع ظلم آنكه نتيجه و ببينند ظلم هم تي مد  كردند,
آزادي و شÇد پيدا قوا در توازني كه بهتدريج كردند, عوض را خود جاي تها مد
گÇرفتند/ را اشÇراف جÇاي مالكين شد; جديدي پديدههاي و مساÄل بروز موجب
بÇيرون را او اثÇاثيه مÇيكردند, ستم مستأجر به شهرها مستقل مالك يا ده مالك
مÇالك درواقع كه كرد ايجاد محدوديتهايي آنچنان و آمد قوانيني ميريختند/
ستم و ظلم اينكه بدون گرديد امروزي مظلوم ديروزي ظالم نداشت/ اختياري ديگر
Gبعد ميشد/ مبذول كارگران به نسبت مظالمي كارخانهها در همچنين گردد/ نابود
سرنوشت بر را آنها و داد كارگران بهدست به كلي را اختيار كه آمد قوانيني چنان
نميبرد بين از را ظلم كه است اين وا كنش هر خصوصيات از نمود/ مسلط  كارفرما
هم بهپاي بيگناه و مجرم نهتنها وقت آن ميكند/ عوض را مظلوم و ظالم جاي بلكه
اين بيشتر اما ميشود/ نوشته فرزندانشان بهپاي نيز اسالف جرايم بلكه ميسوزند
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و كردند عملي رفرم بهصورت و تدريجي و ماليم بهنحو انگلستان در را حرفها
استنباط است عادت و عرف بر مبتني كه ملت آن حقوق عمومي روحيه از امر اين
و سهولت به كه هستند پايبند ملي شعاÄر و سنن بهحفظ چنان انگليسيان ميگردد/

ميدهند/ وفق جديد شرايط با را آن بلكه نميدهند دست از را آن سرعت
و افتاد اعتبار از به كلي آن از بعد قهري حوادث و كبير انقالب اثر در فرانسه
فرانسه كبير انقالب از بعد قرن دو قريب يعني بعد تها مد تا انگلستان آنكه حال

ميشد/ محسوب ل او نيروي دنيا در
وا كنش با جز Gظاهر كه فرانسه, كبير انقالب Âمث هست, تغييرات بعضي اما
و انقالب و شديد وا كنش بدون هم مظالمي تاريخ, در اما نيست/ عمل قابل شديد
كه محيطي در بنگريد/ اسالمي تعليمات و تاريخ به است, رفته بين از خونريزي
پرهيزگار كدام هر بردهات و تو بگويند ارباب به ميشد, تلقي حيوانات مثل برده
هر بلبل اين و تو بگوييد: دوستتان به شما امروز كه است اين مثل بهتريد, باشيد
هÇمان امÇا تÇعليمات/ سÇاير يÇا دارم; دوستتان بيشتر من بخوانيد آواز بهتر  كدام
از و هماهنگ دستهجمعي سپس و تنه يك ÇÇ مبارزه و وقار و متانت با تعليمات
را خود غالم زد را حرف اين كه كسي چون چرا? است/ شده عملي ÇÇ اعتقاد روي
آزاد خÇريدند, بود برده كه را سلمان خواند/ خويش فرزند مثل را او و كرد آزاد
در داشت كه انبوهي مال و ثروت آنچه است/ من فاميل مثل سلمان گفت: و  كردند
يا ابوبكر بدهيد, خدا راه در را خود مال گفت كه بعد و كرد خرج خود اعتقاد راه
در ميكند عمل ميگويد آنچه به ديدند چون بودند ثروتمند كه آنان امثال يا عثمان
عامه دسترس در و شهر خارج در آنچه حتي را ثروتشان و شد ديده اعتقاد نيز آنها

نمودند/ خرج خدا راه در داشتند
چنين دوستانش و گاندي كار روش و عمل طرز نيز سياسي مبارزه لحاظ از
گذشت/ جان از بايد وطن حفظ براي ميگفتند همكارانشان و نهرو و گاندي بود/
پاي روي هند بايد ميگفتند كردند/ فدا كاري و گذشتگي جان از بارها هم خودشان
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نهرويي نكردند/ مصرف خارجي جنس عمر تمام در هم خودشان و بايستد خود
تومان چهل سي به شايد او لباس سرتاپاي قيمت بود, ل او شخصيت دنيا در  كه
قÇبول چÇون هم مجلس كنند/ زياد را حقوقش خواست مجلس از لذا و نميرسيد
هند كه ديديم مينمود/ معاش امرار خويش خاطرات نوشتن با نهرو ناچار نكرد,
مستقر را خويش ملت اركان و آمد نايل ترقياتي و استقالل به شديد وا كنش بدون
مجال Â مفص شايد جدا گانه را هند ملت نمونه بهعنوان و مليت در (بحث ساخت
مÇذهبي, موضوعات تمام در اسالم كه نمونه دو اين به ه باتوج نمايم)/ بيان شود
سياسي مبارزه يك در Hصرف هندوستان و يافت توفيق سياسي و اجتماعي اخالقي,
تشخيص و رعايت و تعادل بهصورت را تكامل جالبترين و يافت پيروزي ملي
اجتماع واقعي مصالح و تكامل مسير چنانچه هستيم ه متوج بخشيد, تحقق واقعيات
قرار ه توج مورد است ن متضم را مردم فالح و صالح كه هدفهايي و گردد درك
و ميزيستند چنان هند رهبران هند, در Âمث است/ حتمي پيروزي حصول  گيرد,
چÇنان و مÇيكند حكÇومت زنÇدگيشان شÃون تمام بر اصول به اعتقاد كه ميزيند
آنها با وضعش نيز ساده و عادي كارگر يك گفت نميتوان حتي كه دارند زندگي
چنين در ميخورند/ حسرت آنها زندگي به محروم مردم و دارد چنداني تفاوت
تسÇليم نÇيز بودند انگلستان نفوذ طالب بعضي كه محلي شاهزادگان حتي شرايطي
ظاهري و مالي مصالح عليرغم هند عظمت و استقالل نقشة و شدند هند رهبران

يافت/ تحقق دسته آن



قضاتوفعاليتسياسي

است/ شده نوشته 1354 ارديبهشت دوم در نامه اين /1

دادگستري1 وزير آقاي جناب
احترام: تقديم با

حÇزب مÇورد در مÇاده ايÇن بÇود/ شÇده پÇيشنهاد سÇياسي فÇعاليت و احزاب در قضات شركت منع اليحة /2
شد/ لغو رستاخيز

داده مجلس به دادگستري تشكيالت 2ë1 ماده نسخ بهمنظور اليحهاي Gاخير
را جناب آن ه توج خويش شغل به عالقهمند فردي بهعنوان اينجانب كه است شده

مينمايد: جلب زير بهنكات
در عÇيبي يÇا نقص هرگونه و باشد ل تحو در بايد همواره مترقي جامعه يك
مقننه و مجريه بهقوه كه است چنين برآيد/ آن رفع درصدد ديد قانوني رات مقر
آنها نسخ يا تغيير بهصورت قوانين اصالح درصدد همواره است شده داده اجازه
بÇا مÇلحقه اصÇل طÇبق بود, اصالح به محتاج نيز اساسي قانون ا گر حتي و باشند

نمايند/ اقدام ي خاص تشريفات
قÇوه بÇه مÇملكت ثÇبات بÇه اطمينان براي و نوجوش ل تحو اين برابر در اما
قوه وظيفة باشد/ موجود مملكتي نظام حافظ كه است شده داده مأموريت قضايي
عÇادي و اسÇاسي قÇوانÇين اجراي يعني موجود نظام حفظ از است عبارت قضاÄيه
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بيطرف/ چشماني و سوگند به د مقي راسخ ايماني تبليغ, از بسته دهاني با به مصو
عدالت مجريه, و نه مقن قواي بهعهده و است نوگرايي و ل تحو مظهر سياست
مÇظهر قضاÄيه قوه لذا قضاÄيه; قوه بهعهده و است فعلي نظام حفظ و ثبات مظهر
جÇنبة و ل تحو مظهر سياست و است جامعه (Statisme ) ايستايي جنبه و ثبات
اينكه عين در است آتش و آب مانند خصلت دو اين و (Dynamisme ) پويايي

نميباشند/ جمع قابل يكديگر با ولي هستند, ضروري دو هر
به ضربه هر با و نكرده كودتا قضاÄيه قوه مكاني و زماني هيچ در و هيچگاه
بÇوده ديگÇر قوه دو از ناشي دنيا در كودتاها و است كرده مقاومت قانوناساسي

است/
دريا آرام آب روي بر كه است متحر كي كشتي همانند سياست و قضاÄيه قوه

غرق/ موجب كشتي در رخنه و است طوفان موجد آب هيجان ميكند/ حركت
است پشتي كشتي بيرون در آب است كشتي هال ك كشتي در آب

مشÇروطه حكÇومت نÇظام بÇه تيجه النÇب و اساسي قانون به نهتنها قضاÄيه قوه
به صوÇم رات قرÇم و قÇوانÇين ه كلي به همچنين است, شده ر مقر آن در كه سلطنتي
كرده محكم قسم قيد با به كار شروع بدو در را خود اعتقاد و است معتقد مملكتي,
قÇضاÄيه قÇوه سÇرمايه مÇيشود/ مÇحسوب قوانين اين اجرايي ضمانت بلكه است

ندارد/ مايهاي اين جز و است اساسي قانون نهادهاي تمام پاسداري
در كامل بيطرفي <حفظ منظور به كه است بوده آن ë2 ماده تنظيم از منظور
احزاب در عضويت از نهتنها قضات قضايي> شÃون احترام رعايت و وظيفه انجام
تنظيم در كه كلي حكمت شوند/ منع سياست در دخالت از Hمطلق بلكه باشند, ممنوع
و است باقي خود ت قو به همواره شد بيان Hضمن و است بوده موردنظر مذكور مادة
مÇحسوب حÇاصل تÇحصيل جÇهاتي از و نÇدارد سودي نهتنها ممنوعيت اين لغو
تÇوهم هيچگونه ممنوعيت اين ابقاي در بردارد/ در نيز را اتي مضر بلكه ميشود;

زيرا: نميرود, ملي وحدت در رخنهاي
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نÇظام اجÇرايÇي شÇمشير مسÇلح نÇيروهاي و قÇانوني شمشير قضاÄيه قوة ,Á او
مستقيم و عاليه رياست تحت دو هر اساسي قانون رات مقر طبق و بوده مملكتي
شÇدهانÇد/ مÇنع احزاب و سياست در دخالت از دو هر عليهذا دارند, قرار پادشاه
تÇابع بÇالنتيجه و حزب اجرايي دستورات تابع را آنان حزب و سياست در ورود

ميدهد/ قرار مجريه قوة و حزبي دولت
حÇمالت مÇوجب و داشÇته نÇامطلوبي بينالمللي اثر ممنوعيت اين لغو ,Hثاني
است رقÇمي قضات معدود تعداد آنكه حال و ميشود ديگران طرف از ناروايي
كه مسلح نيروهاي افراد كمااينكه ناچيز/ بسيار مملكت جمعيت بهنسبت و قليل
شركت از روشنبيني كمال با باشد قضات برابر صدها يا صد شايد و زياد تعدادشان

شدهاند/ منع سياست در
آمده آنان سوگندنامه در كه را مطالبي اجراي به كار شروع بدو در قضات ,Hثالث
ياد سوگند اعضا سياسي حزب در آنكه حال و ميگيرند گردن به قسم قيد با است

نميكنند/
شود استفاده سياسي مشاغل در قاضي يك از كه ديد مقتضي ملت هرگاه ,Hرابع
اعÇتقادات و درآمده قضا كسوت از ميتواند داشت, تمايل امر اين به او خود يا
تريبون پشت پس آن از نداشت تبليغ حق قضا, لباس در و تاريخ آن تا كه را خود

كند/ تبليغ سياست
است مÇمكن مÇردم از مÇعدودي ه دÇع ÂحتمÇم است شده بيان كه همانطور
محفوظ قوانين پوشش زير در جهت بههر ولي نشوند, صف هم و بمانند بياعتنا
جامعه مصلحت دهد, رخ تنازعي حزبي فردي و كس چنين بين هرگاه بود/ خواهند
نÇه كÇند داوري ميان آن در بيطرفي قضاÄية قوة دارد اقتضا بينالمللي آبروي و
ساير با ايران روابط به ه باتوج همچنين است/ صف هم آنان از يكي با كه دادرسي
اعÇتماد جÇلب در اقÇتصادي مÇصلحت هÇنگفت, سÇرمايه گÇذاريهÇاي و ممالك
محا كمه در كه ديديم بيطرف/ و مستقل قضاÄيهاي قوه داشتن به است بينالمللي
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سياست عليرغم و بيطرفي كمال با انگليسي قاضي الهه دادرسي ديوان در ايران
سياست آفريد/ افتخار خود پادشاه و ملت براي و داد حق به رأي انگلستان احزاب

داد/ ادامه را خود راه نيز مملكت آن
آنگÇلوسا كسÇون قÇضايي سيستم بررسي مخصوص هيأت گزارش كه ا كنون
است گرفته قرار ه موردتوج سيستم اين خاص محاسن اينكه به ه باتوج و شده تنظيم
در كه قضات مادي رفاه سپس و استقالل و بيطرفي ل او درجه در است آن حق

گيرد/ قرار نمونهبرداري مورد است معمول سيستم آن

تابنده نورعلي دكتر Ç احترام تقديم با

ميگردد/ تقديم كشور عالي ديوان عاليه رياست معظم مقام به رونوشت



/(1355 تابستان Ç (بهار هشتم, و بيست سال انتقادي, حقوقي علمي مجلة كانونوكال, /1

نقشقوةقضاÄيهدردمكراسيها1

و مÇجريه قÇضاÄيه, قوة سه به جامعه حا كمه قدرت تقسيم و تفكيك  گرچه
را جنبه سه اين حكومتي هر و است حكومت طبع مقتضي ي حد تا Hتقريب نه, مقن
ميگيرد سرچشمه منشأ يك از نيرو سه هر ديكتاتوريها در منتها ÇÇ ميباشد حايز
بيان روشني بهطور را تقسيمبندي اين منتسكيو بار ل او كه گفت ميتوان معهذا ÇÇ

نمود/ اعالم يكديگر از را آنها تفكيك لزوم و داشت
مستقل بايد نه مقن قوة دمكراسي, مكتب دانشمندان تمام و منتسكيو نظر به

ببخشد/ اجتماعي تأمين ملت به بتواند تا باشد
نقش و قضاÄيه قوة وظايف ميتوان آن از حاصله نتايج و تقسيمبندي اين در

كرد: خالصه چنين دمكراسي نظام در را آن

موجود نظام حفظ /1

در عÇيبي يÇا نقص هرگونه و باشد ل تحو در بايد همواره مترقي جامعة يك
مقننه و مجريه قوة به كه است چنين برآيد/ آن رفع درصدد ديد, قانوني رات مقر
قانون حتي ÇÇ قوانين و برآيند نواقص رفع درصدد همواره است شده داده اجازه
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در اما نمايند/ اصالح ي خاص تشريفات با ديدند, اصالح به محتاج ا گر را ÇÇ اساسي
قÇضاÄيه قÇوة بÇه مÇملكت ثÇبات بÇه اطÇمينان براي و نوجويي و ل تحو اين برابر
قضاÄيه قوة وظيفة باشد/ مملكتي موجود نظام حافظ كه است شده داده مأموريت
با به مصو عادي و اساسي قوانين اجراي يعني موجود" نظام "حفظ از است عبارت

بيطرف/ چشماني و سوگند به د مقي و راسخ ايماني تبليغ, از بسته دهاني
مجريه و نه مقن قواي عهدة به و بوده و است نوگرايي و ل تحو مظهر سياست
هيچ در و هيچگاه قضاÄيه/ قوة عهدة به و است امنيت و ثبات مظهر عدالت و است
مÇقاومت اساسي قانون به ضربه هر با و نكرده كودتا قضاÄيه قوة مكاني و زمان

است/ بوده ديگر قوة دو از ناشي دنيا در كودتاها و است  كرده
تغيير آن هدف و شد شروع فرانسه كبير انقالب وقتي ميبينيم كه است چنين
حكم كه (دادگاههايي كردند منحل را قديم پارلمانهاي بار ل او بود, موجود نظام
قانون آتيه براي هم و بود مطروحه دعواي قاطع هم آنان احكام لذا و ميدادند  كلي
اصول به عاليقدر حقوقدانان و قضات اين كه ميدانست ملت زيرا ميشد)/ تلقي
انقالب به تسليم عدم و موجود وفاداري اعالم اين و ميباشند پايبند موجود نظام
اين به كه گرديد موجب بلكه نبود نگران آن از و ميدانست آنان طبيعت جز¾ را
به كار را همانها دومرتبه انقالب پيروزي از بعد و كند پيدا بيشتري اعتماد قضات
ل محو آنان به بود) شده موجود نظام اينك ( كه را جديد نظام حفظ و كرده دعوت

نمايد/
يÇا راديÇو كÇنيم فرض بزنيم/ مثالي مطلب شدن روشنتر براي زمينه اين در
پخش جهان در كه را جديدي امواج فيالمثل تا است تعمير به محتاج تلويزيون
نÇيز جÇديداالحÇداث كانالهاي از تا دهد اراÄه ما به و كرده جذب بتواند ميشود
برق به سابق, معمول طبق تلويزيون, يا راديو وقتي ا گر است بديهي كنيم/ استفاده
برق را تعميركننده بزنيم ترميم به دست است كار مشغول كما كان و بوده وصل
سازد مطمÃن بخواهد را او و كرده "برق" به اصرار هرچه تعميركننده اين ميگيرد/
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مÇزاحÇم HملÇمس باشد قوي ا گر برق و نيست مÆثر برق در ندارد, سويي نظر  كه
استفاده قابل هيچگاه صورت آن در كه باشد ضعيف برق (مگر است تعميركننده
را اصلي برق بايد حالت اين در گماشت)/ همت آن بهتقويت بايد و بود نخواهد
بعضي كار گردش به نياز ا گر تعمير جريان در نمود/ شروع را تعمير و كرد قطع
خاتمه از بعد كرد/ استفاده موقت بهطور جزÄي برقهاي يا پيل از بايد داشتيم اجزا
قÇوي بÇرق هÇمان از Gد جدÇم و ريÇخت دور را متفرقه پيلهاي بايد ديگر تعمير
و است قضاÄيه قوة همان قوي برق باشد/ استفاده قابل ما تلويزيون تا كرد استفاده

اختصاصي/ موقتي كوچك مراجع پيلها
ر مقر قضاÄيه قوة براي جهان مختلف نظامهاي تمام در وظيفه اين است بديهي
باشد سلطنتي دمكراسي, يا باشد ديكتاتوري مملكت كه نميكند تفاوت است/ شده

1. M. Duverger

براي ميگويد: زمينه اين در اساسي حقوق استاد دوورژه1 موريس جمهوري/ يا
و دارد وجود سلطنتي رژيم بلژيك در كه ميشنود وقتي است بآور تعج فرانسوي

2. Van Aker

اين ميگويد: دوم) جنگ از بعد نخستوزير آ كر2 (فان كشور آن نخستوزير
اينكه يا و است احترام قابل خانواده مانند سلطنت و دارد ضرورت نان مانند رژيم
اضافه وي است/ وزرا با او كارهاي مسÆوليت كه ميكند سلطنت شاه انگلستان در
و <مÇمكن كÇه است آن ملزوم و الزم و اعتقاد اين از ناشي رژيم اين كه ميكند
او از خوبيها همة است/ س مقد و عزل غيرقابل او كند/ بدي شاه كه نيست محتمل
مÇيافÇزايÇد: فÇوق بÇحث بهدنبالة وزرا مسÆوليت مورد در آنگاه ميشود/> ناشي
پردهاي مانند ملت غضب و خشم زمان واقع در خويش بودن مسÆول با وزرا ///>
و ميكنند حفظ شدن واقع ملت خشم هدف از را س مقد مقام اين گرفته, قرار جلو
را حÇقشناسي و تÇجليل نشÇانههاي مÇلت تا ميروند كنار خود موقع در بالعكس
را قÇضاÄيه قÇوة نقش اين كنند/> اين خالف ا گر واي و دارد/ ابراز آن به نسبت
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اين اهميت درك براي است/ بوده تاريخ طول در وي وظايف اهم از گفت ميتوان
ميآوريم/ مثال را تاريخي داستان دو نقش

هÇيأت جÇهاني, دوم جÇنگ درخالل و آلمانها توسط بلژيك اشغال از بعد
اينان گريختند/ خارج به بلژيك مجلس نمايندگان فاق بهات قريب ا كثريت و دولت
نموده تصميماتي اتخاذ آزاد) (بلژيك بلژيك واقعي حكومت بهعنوان خارج در
لÃوپÔلد نيز بلژيك داخلة در ميكردند/ پخش لندن راديو و پاريس راديو از را آن و
آلمÇان سÇرنيزه زيÇر بÇودند كÇرده تÇحميل آلمÇانها كÇه دولتÇي هيأت و پادشاه
بÇهعنوان را آزاد بÇلژيك تÇصميمات بÇلژيك قضاÄيه قوة ميگرفتند/ تصميماتي
مÇيگويند نÇدانست/ قÇانوني را لÃوپÔلد متخذه تصميمات و پذيرفت قانوني دولت
قÇوة بÇÔرد, را جÇنگ مÇلت وطندوستي پشتيباني به اسلحه و قشون كه همانطور
تمام ا گر بلژيك نمود/ حفظ بلژيك در را سلطنت و مملكت رژيم كه بود قضاÄيه
قشÇون و كÇند رقÇابت نازي آلمان با نميتوانست ميخريد اسلحه را خود بودجه
را مردم همة امنيت و ثبات احساس القاي با قضاÄيه قوة بود/ قليل بسيار او رسمي
را جنگ كه بود غيررسمي) و (رسمي ارتش و قضاÄيه قوة بلژيك در كرد/ تجهيز
ارتش مÇلت, تÇمام ثÇبات, بÇه اعÇتقاد با زيرا اسلحه/ نه كرد حفظ را رژيم و برد
كÇه بÇود دوم جÇنگ خÇالل در هم باز سنگر/ خانهها, تمام و شدند (غيررسمي)

1. Milliand

آلمان دولت نوشت/ هيتلر عليه مقالهاي سوييسي حقوقدان استاد ميليان1 پرفسور
نيست/ بيطرف ديگر سوييس كه دانست آن بر دليل را مقاله اين و كرد اعتراض
عÇاليه <مÇصالح اينكه به استناد و ميليان پرفسور كردن محكوم با قضاÄيه قوة اما
قانوني Gظاهر سفسطههاي است, موجود نظام از ركني كه بيطرفي حفظ و مملكت

كرد/ حفظ نازيها هجوم از را مملكت و نمود صادر رأي نميپذيرد> را
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مردم تأمين /2

اصل منتسكيو, بخصوص و هجده قرن آزاديخواه فالسفه افكار تأثير تحت
پÇذيرش مÇورد آنÇها اسÇتقالل و قضاÄيه و مجريه مقننه, به مملكت قواي تقسيم
نه قنÇم قÇوة بÇه قÇانونگذاري اختيار اصول اين برحسب گرفت/ قرار دمكراسيها

1. G. Ripert

ايÇن امÇا گÇرديد; مÇطلقه قÇدرت قاÄممقام پارلمان ريپر1, ژرژ قول به شد/ سپرده
لويي كرد/ بيشتر پيشين ديكتاتورهاي از حتي را خود قدرت و استبداد قاÄممقام
اجازه خود به و نميتوانست هرگز اما من" يعني "قانون بود معتقد گرچه چهاردهم
امثال و اوالد تعداد و زوجين روابط فيالمثل و مردم عاطفي مساÄل در كه نميداد
ميداند مطلق مختار و مجاز را خود پارلمان يعني او جانشين اما كند; دخالت ذلك
ايÇن بÇهدنبالة نÇمايد/ صادر آمرانه دستورالعمل ملت زندگي جزÄيات همة در  كه
رات مقر عددي افزايش كه است بيهودهاي ر تصو <چه ميكند/ اضافه ريپر مبحث
پÇيش در را 1789 كبير انقالب هدف معكوس جهت درست اما بدانيم/ ترقي را
مردم هدايت براي ميتواند قانوني اصل چند كه بودند معتقد ما اسالف  گرفتهايم/
آن ريزه كÇاريهاي و قانون زيادي كه هستيم توهم اين دچار ما اما باشد,  كافي
ضÇامن كه است قضاÄيه قوة استقالل و قدرت باشد/ هماهنگ آزادي با ميتواند

نه///>/ است آزادي نتيجة و بوده مردم حقوق
استقالل و قدرت درصورت كه است قضاÄيه قوة رژيمي هرگونه در نحو بدين
حدود تا نه مقن حتي خودكامگي برابر در را آنان و بخشد تأمين مردم به ميتواند
دارد حق قضاÄيه قوة هندوستان و امريكا مانند رژيمها بعضي در كند/ حفظ امكان
نظير كشورهاي و فرانسه در اما نمايد; ملغي را اساسي قانون مخالف قوانين حتي

نميگردد/ قوانين شامل مذكور كنترل آن
ايÇنكه بÇهعنوان ايÇران اخÇير دوران وطÇندوست و مÇقتدر مÇÇرد امÇÇيركبير
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كنند خراب را آنان طويلههاي داد دستور سازد, ملغي را علما خانة در بستنشيني
طÇويلهها ايÇن از يكÇي آخور به را خود بود شده محكوم كه متهمي Áمعمو زيرا
كÇه است مشÇهور مÇيكرد/ فرار مجازات از و مينشست بست آنجا در و رسانده
كار ايستاده كارگران نزد خود و نمود صادر را امامجمعه طويلة خرابكردن دستور
و كÇرده رو امÇيركبير به و آمد بيرون منزل از امامجمعه ميكرد/ نظارت را آنان
آن شرايط در كه ديديم و نگاهدار>! خود براي را آخورها از يكي <امير,  گفت:

بود/ بجا او حرف زمان
مردم واقعي نمايندة علما زمان آن شرايط در بپردازيم: داستان اين تحليل به
نبودن وارد نسبت يا و ميدهند نسبت آنان از بعضي به كه خيانت مسألة بودند/
اين از قليلي صحت فرض بر نكرده خداي و است جدا گانهاي امر جهان, بهاوضاع
بهعمل واقعي انتخابات ا گر نميشود/ وارد خللي ملت از آنان بهنمايندگي انتسابات
بÇود نÇارسا مÇجموعه اين هم ا گر و بودند ملت ارادة مظهر علما مجموعة ميآمد
ولي مÇيكرد, ظلم موارد بسياري در گرچه هم دولت بود/ مردم نارسايي عالمت
بعضي در گرچه بستنشيني بكند/ كاري نميتوانست مجموعه اين عليرغم هرگز
و داد, نجات را بيگناهي ديگر موارد بسياري در ولي ميداد; فرار را مجرم موارد
آخورها" كردن "خراب شود, ايجاد مستقل و قوي قضاÄيه قوة يك اينكه از قبل

بود/ ملت سنگر يك خرابكردن بهمنزلة

خطر زنگ وظيفة /3

را موجود نظام و ميكند اجرا Hصحيح را قوانين باشد اصيل كه قضاÄيهاي قوة
است آن عالمت كردند قضاÄيه قوة از نارضايي اظهار مردم هرگاه مينمايد/ حفظ
مÇتجلي قÇاضي وجÇود در را قÇانون مÇردم زيرا نميپسندند/ را موجود قوانين  كه
ه توج بايد سياسي نيروهاي و مملكتي سازمان كه است هنگام اين در و ميبينند
انسان بدن در كه همانگونه بخشند/ ل تحو عدالت مسير در را مملكتي نظام و  كنند
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قÇوة مÇيدارد, وا درمان جستجوي به را شخص كه است خطر اعالم بهمنزلة درد
دارد/ بهعهده را اعصاب مجموعه وظيفة نيز قضاÄيه

آن مانند مراجع ساير به آن احاله و قضاÄيه قوة قدرت و صالحيت كردن  كم
را درد تا شود داده ر مخد و مسكن قرص بيمار به Hب مرت درد درمان بهجاي كه است
عÇموميت و مرض شديد حمله اثر در بهزودي Hممسل بيماري چنين نكند/ حس
جÇريان در البÇته و كرد درمان را بيمار بايد افتاد/ درخواهد پا از بدن در بيماري

نمود/ استفاده مسكن از موقت بهطور ميتوان درمان
تشويق به دادگستري اقدام مستأجر, و مالك به مربوط غلط و نارسا قوانين
بÇه دادن اخÇالق خالف (درس بگيرند نديده را قبلي سازش حتي كه مستأجرين
تسريع بهبهانة شد, تهران در پرونده هزار پانزده تشكيل موجب Hجمع كه مردم)
و نارسا قوانين سرعت, برابر در عدالت فدا كردن و پايمالكردن را عدالت دادرسي
و همه است, شده اخالقي روابط و خانوادهها اضمحالل موجب كه خانوادگي تند
تÇجويز قÇضاÄيه قÇوة از حÇمايت بهبهانة كه است ري مخد و مسكن بهمنزلة همه

ميشود/

گيري تجربه /ê

رات مقر تدوين در همواره كه است حقوق علم آزمايشگاه بهمنزلة قضاÄيه قوة
كه باشد طوري بايد قانون تهية نحوة نمود/ استفاده آزمايشگاه اين ات تجربي از بايد
گروه انحصار در امر اين اينكه نه گيرد قرار استفاده مورد فن اهل تمام ات تجربي

سازد/ فراهم نويني مشكالت عمل در آنان كار نتيجة كه باشد معدودي
شرط سه بايد گيرد بهعهده Hدقيق را خود نقش بتواند قضاÄيهاي قوة اينكه براي
در بايد قضاÄيه قوة صحيح/ مديريت از برخورداري و قدرت استقالل, يابد: تحقق
بتوانÇد تا نباشد ديگري بهدست عمرش شيشه و باشد مستقل ديگر قوة دو برابر
بتوانÇد تا باشد كافي اقتدار داراي بايد همچنين دهد; انجام Hدقيق را خود وظايف
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قدرت حيطة از قضايي امر هيچ و نمايد كنترل مملكت سراسر در را قوانين اجراي
هر تا افتد مجريه بهدست بيجان ولي قتال; اسلحهاي مانند اينكه نه نباشد, بيرون او

بركشد/ خواهد را كه هر و بكشد خواهد را  كه
برحسب قضات ترقيات و قضاÄيه ة قو اداره كه است الزم نيز صحيح مديريت
حال هر در و كند ترقي بتواند بيطرف و خوب قاضي تا روابط نه باشد ضوابط
پرارزش رأي با كه الهه دادگاه انگليسي قاضي همچون دهد/ انجام را خود وظيفة
مرهون انگلستان سيادت و قدرت آفريد/ افتخار خود پادشاه و ملت براي خويش

است/ قضاÄيهاي قوة چنين و قضات چنين داشتن
مجلةفردوسي در Âقب ايران قضاÄيه قوة مورد در كه پيشنهاد چند زمينه اين در

ميشوم: يادآور اصالحاتي با بودم داده شرح
دراخÇتيار مÇملكت كل بودجة از درصد) سي Âمث) ني معي درصد هميشه /1
خود تا جداست) دولت از مجلس بودجة كه (همانگونه شود گذارده دادگستري

نبيند/ دولت دست در را خود روزي و كند خرج را آن مقتضي بهنحو
قÇضات بÇاالتر) مÇقامات (و كشور عالي ديوان مستشاران مورد در الاقل /2
تدوين ي خاص قانوني ضوابط Âقب مشاغل اين براي كه معني بدين باشند, انتخابي
آماده ميباشند شرايط حايز كه قضات از فهرستي هميشه دادگستري وزارت  گردد/
فÇوت, انتقال, Âمث) رفت بين از مستشاري سمت كه صورتي هر به باشد, داشته
را نÇفر يك مÇذكور فهرست از كشور ديوان عمومي هيأت غيره) و بازنشستگي

ميكند/ اعالم وي به را او انتخاب وزارتخانه و ميكند انتخاب
عالي دادگاه مستشاران و رÄيس كشور, عالي ديوان رÄيس شعب, رÅساي /3

ميگردند/ انتخاب نحو همين به نيز تجديدنظر و قضات انتظامي
و قضاÄيه قوة در است مجريه قوة نماينده دادگستري وزير فعلي شرايط در /ê
در باشد عدليه نماينده دادگستري وزير بايد H حق عدليه/ در دولت نفوذ اعمال رابط
ديÇوان عÇمومي هيأت كابينه تغيير هر با دادگستري, در دولت نماينده نه دولت
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آنان از نفر يك كه مينمايد پيشنهاد و انتخاب را شرايط حايز نفر سه كشور عالي
عهده به Hتوأم را دادگستري وزارت و كشور كل دادستاني سمت و شده برگزيده

باشد/ داشته
را او قاضي يك به ارفاق براي انتظامي محكمة كه است شده مشاهده بارها /ë
طي انتظامي محكمة لذا بالعكس) (يا است داده قضات به غلط مدل و كرده تبرÄه
اعÇالم را آن سÇقم يÇا صحت و ميدهد قرار موردنظر را قاضي تصميم رأي يك
براÄت يا محكوميت مورد در داد تشخيص سقيم را بحث مورد تصميم ا گر ميدارد/
نÇيز و مÇيكند, صÇادر جÇدا گÇانه رأي او) شÇخصي خصوصيات (برحسب قاضي
در موضوع دارند; متفاوت رأي دو تجديدنظر دادگاه و انتظامي محكمة هروقت

گردد/ صادر رويه وحدت رأي و شده مطرح كشور ديوان عمومي هيأت



در و شÇد نÇوشته 1357 سÇال در آن صÇحنهسازيهاي و سÇياسي بÇاز فÇضاي بازار گرما گرم در مقاله اين /1
از را گÇناهان كÇه بود اين بيشتر دستگاهحا كمه, آنان, هدف گرديد/ درج (1357 مرداد اطالعات(7 روزنامة

بيندازند/ او گردن به را گناه طوق كه بيابند را كسي و بردارند شاه  گردن

هيچكسمسÆولرامعرفينميكند,چرا?1

مÇقاالتي زيÇرا بÇنويسم, چÇيزي نداشتم قصد مقالهنويسيها گرما گرم اين در
دكور به كمك طرفي از و است; شده نوشته تا كنون من مقالة از جالبتر بسيار
برنميآيد/ من از هنري چنين كه است كارگردان به كمك ي حد تا تÃاتر صحنههاي
اتاق و رستاخيز سازمان به نوزاد جناح منطقي Gظاهر و شديد Gظاهر حمالت با اما
تÇاريخي داستاني ياد به مرا آنها, منطقي Gظاهر هم باز و مستدل پاسخ و اصناف

نشوم: يادآور را آن آمد حيفم كه انداخت
بÇرسانند/ شÇرعي مÇجازات به خواستند را كسي اسالم صدر در است مشهور
متهم كه دادند جواب آنان پرسيد/ را مجازات علت مأمورين از و رسيد علي(ع)
معتقد و است گفته كفرآميز جمله سه وي كه دادند توضيح سپس و است گفته  كفر
(ساير ميگويند راست دو هر اسالم مخالف نصاراي و يهود از گروه دو كه است
نميشود/) ذ كر تطويل, از احتراز براي ندارد, فعلي بحث با ارتباطي چون جمالت

و آية زيرا است, قرآني آيات و اسالمي عقايد با منطبق او گفتة فرمود: حضرت
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/113 آيه بقره, سوره /1

(ايÇن ///1 ¾Ï Ò¾ ×
� ع Ôود

Ô Ò
zال ت سÖيل اري× النَّص× تال ق× و ¾Ï Ò¾ ×

� ع اري× النَّص× ت سÖيل Ôود
Ò
zال تقال

يÇهود مÇيگويد نÇصاري گÇروه آن و بÇيمبناست نÇصاري× مÇيگويد يÇهود  گروه
تصديق و قبول نظر اين از فقط را آنان گفته و است بوده او موردنظر بيمبناست)

است/  كرده
از بÇعضي و ميكنند حمله همديگر به گروهها اين كه آنجا تا معتقدند مردم
ميكنند بيان نميزند) لطمه ديگري گوسفند و گاو به چندان گفتنش ( كه را حقايق
هÇمة بÇراي تÃÇاتر, صÇحنه ايÇن تÇماشا گÇر عنوان به ما و آنهاست جانب به حق
دخÇالتي صÇحنه ايÇن در خود نيستيم; هنرمند چون ولي ميزنيم, كف بازيكنها
ميخورند/ پالوده هم با صحنه پشت در تعزيه امام و شمر كه ميدانيم زيرا نداريم,
داستان آن مانند بدهند, ما بخورد واقعيت بهعنوان را تÃاتر اين بخواهند ا گر اما

كردهايد/ اشتباه سه هر گفت: خواهيم
سر و جنجال و جار چنان فروع در و مشتركاند هم با اصول در بازيكنان اين
آن ظÇاهر صÇورت گÇرد بÇه اصÇولي مÇبارزه هÇيچ كه مياندازند راه به صدايي و
بÇه هستند, آن متولي خود كه اصولي جنجال, و جار اين با ميخواهند نميرسد/
كه بياوريد ياد به را مولوي مثنوي داستان كنند/ قالب همگان" فقالقول مت" عنوان
او سيماي كراهت از كودك داشت/ آغوش در را كودكي كريهالمنظري زنگي غالم
نترس, ميترسي? چه از كه ميداد دلداري او به غالم و ميگريست و بود متوحش
است/ ترس ماية كه توست وجود همان گفت: و رسيد صاحبدلي هستم/ تو با من
آن از و ميكنند استعمال را سياسي" باز "فضاي لغت سهولت با چنان بازيكنان
هÇم را ديگÇران مÇادر; پسÇتان از شيرخوار كودك كه مينمايند تغذيه برده, لذت
پسÇتان از شÇير نوشيدن آنكه حال و كنند تغذيه نحو بههمين كه ميكنند دعوت

نيست/ مباح او خود زادههاي بر جز  گرگ,
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براي تبريزي مجاهدان خونهاي كردند? قيام چه براي مشروطهخواهان مگر
هفتاد در مگر شدند? اعدام چه براي شرافتمند آزاديخواهان ريخت? زمين به چه
مجبور را خودكامه حكومت انقالب, و فدا كاري با ملت كه نبود قبل سال چند و

نمود/ فراهم ملت براي سياسي" باز "فضاي و كرد بهتسليم
شوند? مجازات و محا كمه بايد قبلي خفقان مسÆولين نميگويند بازيكنان چرا
سياسي باز فضاي عطاي بيان يعني بيان اين گفتن هستند! مسÆول آنان خود چون
چرا است? بوده تاريخي چه از خفقان" "فضاي ت مد از قبل كه است آن بهمعناي
آنها مجازات خواستار و نميكشند محا كمه ميز پاي به را ت مد اين مسÆولين تمام

نميشوند?
كه همانطور غيره/ و كشيدن نفس خوردن, مانند است/ بشري فطرت آزادي
بوده فطري نيز آزادي نيست, قانون تصويب به محتاج كشيدن نفس و خوردن غذا
بهمنزلة شده, تصويب كه قانوني هر آزادي براي ندارد/ الزم درآوردي من قانون

مينهند/ آن پاي بر كه است قيدي
ميگيرند سخره به قدرت صاحبان از يك كدام را آن م متم و اساسي قانون اين
نه, مقن حا كمه, دستگاه و است شده داده قرباني هزاران آن حرف هر معادل  كه
بÇا مÇنطبق و تÇابع عÇادي قÇوانÇين نÇميگوييم مÇا كردهاند/ فراموش را آن قضاÄيه
اسÇاسي قÇوانÇين لÇالاق كÇه ميكنيم ا كتفا اندازه همين به بلكه باشد, قانوناساسي

شود/ داده قرار نظر مد عادي قانون بهاندازة
نÇام را مÇملكتي سÇازمانهاي تÇمام و دارد فصولي آن متمم و اساسي قانون
ملت حقوق سنا, مجلس ملي, شوراي مجلس است: چنين خالصه بهطور كه ميبرد
محا كمات, اقتدارات وزرا, به راجع مجلسين, اعضاي حقوق مملكت, قواي ايران,
كÇنترل است خÇواسÇته دوم اصÇل / ماليه/// و قشون واليتي, و ايالتي انجمنهاي
شوراي مانند مسير اين در و سازد مستقر اساسي قوانين با را عادي قوانين مطابقت
است شده قيد ماده اين پايان در است/ نموده برقرار وتو حق ملل, سازمان امنيت
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از يك هيچ در قيدي چنين است/ تغيير غيرقابل و بوده هميشگي اصل اين  كه
از بيش دو هر باز و خفقان فضاي در فانه متأس است/ نشده ديگر اصول و فصول
قرار حمله مورد را اصل محكمترين است/ شده تخطي و تجاوز اصل اين به همه

اصول/ ساير حال به واي دادهاند,
مÇلت از نÇاشي مملكت <قواي كه دارد تصريح اساسي قانون م متم 2ì اصل
جÇز قÇدرتي هÇيچ مينمايد/ معين اساسي قانون را قوا آن استعمال طريقه است>
شÇده آزادي سÇلب ملت اين از كه ميشود اقرار آنگاه ندارد, وجود ملت قدرت

است/



مواجه اندارمري ژ ارتش, پليس, معارضه با همواره كه 1357 سال در مردم تظاهرات و هيجانات دنباله به /1
گرديد/ ارسال باال نامه ميرسيد, بهنظر قويتر ارتش معارضه بخصوص و ميشد

هيأتعموميديوانعاليكشور1

احترام: تقديم با
قÇضات و قÇضاÄيه قÇوه حÇيثيت بÇه عÇالقهمندان و ايÇران ملت آزاديخواهان
قضاÄيه قوه سران بخصوص و محترم قضات فعلي خطير موقعيت در كه اميدوارند
در قضاÄيه قوه و ملت درد كه فرمايند ه توج عمومي هيأت تشكيلدهندگان يعني
ديگري چيز واقعي درد و نميشود خالصه امثاله و مقام حقالقضا¾ فوقالعادهها,
اتهامات معرض در برد فرو سر خود ال ك به نيز قضاÄيه قوه نكرده ا گرخداي است/

بعد/ به 99 ص ,134 شمارة /2

ميشود: نقل وكال2 كانون مجلة مقاله از قسمتي زمينه اين در گرفت/ خواهد قرار
هÇيأت جهاني, دوم جنگ درخالل و آلمانها ط توس بلژيك اشغال از <بعد
اينان گريختند/ خارج به بلژيك مجلس نمايندگان فاق ات به قريب ا كثريت و دولت
نموده تصميماتي اتخاذ آزاد) (بلژيك بلژيك واقعي حكومت بهعنوان خارج در
لÃوپÔلد نيز بلژيك داخلة در ميكردند/ پخش لندن راديو و پاريس راديو از را آن و
آلمÇان نÇيزه سÇر زيÇر بÇودند, كÇرده تÇحميل آلمانها كه دولتي هيأت و پادشاه
بÇهعنوان را آزاد بÇلژيك تÇصميمات بÇلژيك قضاÄيه قوة ميگرفتند/ تصميماتي
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مÇيگويند نÇدانست/ قÇانوني را لÃوپÔلد متخذه تصميمات و پذيرفت قانوني دولت
قÇوة بÇرد, را جÇنگ ملت دوستي وطن پشتيباني به اسلحه و قشون كه همانطور
خود بودجه تمام ا گر بلژيك نمود/ حفظ بلژيك در را مملكت رژيم كه بود قضاÄيه
او رسمي قشون زيرا كند; رقابت نازي آلمان با نميتوانست ميخريد, اسلحه را
تÇجهيز را مردم همه امنيت و ثبات احساس القاي با قضاÄيه قوة بود/ قليل بسيار

 كرد///>/
صالحيت قلمرو در را مملكت نيز شما ميدان: و گوي اين و شما اين اينك
رودسÇر, قÇضات اقدامات و بيانات به ه باتوج دهيد/ نجات بحران اين از خويش
شÇبه اخÇتيارات مسÇتند به و كرمانشاه//// پاوه, انديمشك, دزفول, همدان, آمل,
درخواست به كه همانگونه ميشود تقاضا قوانين تفسير مورد در خود قانونگذاري
بار اين داديد, رويه وحدت رأي اجاره مورد در مستأجر) عظيمترين (يعني دولت

فرماييد: صادر رويه وحدت رأي زير موارد به نسبت عدالت بهخاطر
مقام از كه قمري 1329 به مصو نظامي حكومت قانون ì ماده صراحت به /1
مربوط فقط مذكور قانون مجلس مذا كرات به ه باتوج و است برده نام سلطنت نيابت

ميشود/ تلقي منسوخه و بوده قاجار احمدشاه سلطان صغر زمان به
حفظ قانون همان 10 ماده صراحت به نميدانند, منسوخه را قانون چنانچه /2
دخالت است/ خارجي جنگ مخصوص ارتش زيرا ارتش; نه است پليس با نظم
مÇملكت صÇالح بÇه مردم خصمانه احساسات تحريك و انتظامي امور در ارتش
دادگÇاه بÇه را مÇتخلفين ميتوانند فقط نظامي حكومت مأمورين طرفي از نيست,

است/ 170 مادة مشمول و عمد قتل بهمنزلة تيراندازي عليهذا و كنند جلب
قانون رات مقر برحسب را نظام اهل وظايف اساسي قانون م متم 10ê اصل /3
3ë1 مÇاده (از ارتش دادرسÇي قانون ششم فصل طرفي از نظامنامه)/ (نه ميداند
نكرده ذ كر را آن مجازات و د تمر تعريف است, فرار و د تمر آن عنوان كه بهبعد)
قبول قابل منطقي هيچ در كوركورانه اطاعت كه برميگردد كلي اصول به بنابراين و



2ë عاليكشور ديوان عمومي هيأت

كند اجرا را غيرقانوني امر كه كسي مورد در عمومي مجازات قانون ê1 ماده نيست/
اجرا است قانوني اينكه ر بهتصو قبول قابل اشتباه بهعلت مأمور ///> ميدارد: ر مقر
همان êê مادة مجازات/ از مطلق معافيت نه ميشود////> داده تخفيف درجه دو  كند
صÇالحيت از انÇتظامي و تأمين مأمورين خروج مقابل در <دفاع ميگويد: قانون
نÇهتنها غÇيرقانوني حكÇم از سرپيچي كه گردد اعالم عليهذا است جايز خود///>

است/ الزم بلكه است بال اشكال
صالحيت حدود از نمايند اجرا و صادر غيرقانوني امريه كه مأموري و آمر /ê
آنان اتهام به رسيدگي باشند سازماني هر تابع و شدهاند خارج خود خدمت وظيفه و

است/ عدليه صالحيت در
او انتصاب كه كند نظامي حكومت اعالن عنوان اين به ميتواند وقتي دولت /ë
نظامي حكومت اعالن بنابراين باشد/ اعتماد رأي يا و مجلسين تمايل بهدنبالهروي

نيست/ صحيح تشريفات اين از قبل
كرده ه توج محترم قضات زنجان/// آمل, شوم وقايع با كه ميرود اميدواري
ميكنند تلقي خود مأمور و ضابط بهمنزله را عدليه مسلح انتظامي نيروهاي كه باشند
دادگسÇتري رÇÄيس منزل حريق اطفاي از Hصريح زنجان آتشسوزي در حتي و
را خÇود بيدريغ آنان آوردند روي مردم به قضات اينكه بهمحض كردند, امتناع

كردند/ فدا كاري خدمت راه در و گذاشتند دراختيار
آغÇوش در را آنÇان مÇلت آورند, مردم به رو قدم يك قضات و عدليه ا گر
مÇيسازد, جÇدا ستمكاران از را حسابشان محاسبه فرداي و ميدهد جاي خويش
آن تأديه وقت است شده سپرده شما به قضايي وظيفه بهصورت كه را الهي امانت

است/
ميگردد/ تقديم كل دادستان آقاي جناب به رونوشت



اوايÇل در داشت, را انقالب شوراي عضويت و برگشته اروپا از كه قبلي سنگران هم و دوستان از يكي به /1
آن در روز بÇحث مÇورد مطالب تاريخش به ه باتوج ولي است, خصوصي نامه گرچه شد/ نوشته 1358 سال
بÇعضي چÇهبسا و شود چاپ مقاله بهصورت كه نبود مصلحت تاريخ آن در شايد نامه اين است/ شده مطرح
بهنظر مفيد آن انتشار Âفع معهذا گرديد/ ثابت آن بطالن و شده مطرود Gبعد شده ابراز نظريههاي و آن مطالب

ميرسد/

نامهبهيكيازدوستان1

تلقي خصوصي نامه يك بهعنوان من نامة (اين سالم از پس عزيز/// دوست
و تقويت به ميل آن, كامل توفيق به و اسالمي انقالب به وافر عالقهمندي شود)/
جامعه يك استقرار به اميد و شاÄبه, هرگونه از آن حفظ و اسالمي رهبري قاطعيت
مÇيان در شÇما بÇا دوسÇتانه را مÇطالبي كه كرد وادار مرا اسالمي, تربيت با ايراني
اين از بيش مطلب شرح مخاطب دقيق درك و فهم اعتبار به است بديهي بگذارم/

نبود/ جايز
نخستوزيري تنها شايد انقالب از قبل دورانهاي در مصدق دكتر مرحوم /1
و ميگذاشت ميان در ملت با را چيز همه وي بود/ متكي ملت به صددرصد كه بود

بود: مشهود او حكومت در نقيصه دو معهذا ميكرد/ رأي و نظر كسب آنها از
از ي خاص قشر و دوست وطن سياسيون به متكي Hصرف مشاراليه آنكه Ç ل او
و بگيرد, كمك به Âكام را مردم عامة مذهبي احساسات بود نتوانسته و بود جامعه
معتمد و واقعي نمايندگان آنان مجموعة كه روحانيون موارد بسياري در شايد حتي
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اسالم احياي به مسبوق كه ما فعلي انقالب در داشتند/ هم مخالفتهايي بودند, مردم
صه خÇمش نÇقيصهاي چÇنين رفع ندارد/ وجود نقيصه اين خوشبختانه بود, راستين

ماست/ انقالب اميدبخش و روشن
آن پشتيباني و مردم به بشري طبيعت مقتضاي از بيش مرحوم آن آنكه Ç دوم
كÇافي را ضÇريب بدون "عدد" بر يه تك دمكراسي به كامل اعتقاد با و داشت اتكا
ديديم فانه متأس لذا و نميگرفت چيزي به مردم ميان در را سو¾ تبليغات اثر دانسته
تها مد تا و دادند شكست را ملت دالر مقداري و تانك چند با معدودي ة عد  كه
بÇه Âفع ديگري شكل با نقيصه اين فانه متأس يافتند/ تسلط هم آنها فكر بر حتي
انÇدازه بÇه فÇقط مÇردم مÇذهبي اعتقادات به كه داشت ه توج بايد ميخورد/ چشم

كرد/ اتكا آنها فكري ظرفيت
ممكن فرد يا گروه يك داشت/ دور نظر از نبايد را له" عادم ال له معاش ال Öنم"
مÇقابل در ديگÇري و بÇدهد دست از را خÇود معاد ناچيزي مبلغ مقابÇل در است
خواهند را آن جهت هر به دارند فروختني معاد كه آنان بنابراين, بيشتر/ مابازاي
را بÇهايي هÇر كÇاال ايÇن بÇرابÇر در امÇپرياليسم يÇعني آن مشÇتري زيرا فروخت;
را كد و بياثر و فاسد نيستند فروختني كه اشخاصي نزد در را آن يا و ميپردازد

ميكند/
حد از زيادتر آنان مذهبي عواطف از و نشود ه توج مردم عامة ظرفيت به ا گر
قدرت شده, مردم در خستگي ايجاد و آن قدرت فرسودگي موجب شود استفاده

داد/ خواهد دست از را خود
ايÇرانÇي سÇاختن مÇردم, بÇه و جهانيان به واقعي اسالم اراÄه عظيم مسÆوليت
نياييم بر آن عهدة از ا گر ماست/ گردن بر ين) الد | كراه ا (ال آزاد و آباد, اسالمي,

بود/ خواهيم ر¸ خÐاال و الدنيا
Ò
Ì ß» خ مصداق

و كرده خسته را مردم كه است آن امپرياليسم برنامة كه كردهاند شايع سخت /2
نمايند ايجاد را هي بيتوج و دلزدگي آن انحصارطلبيها, تفرقهها, ايجاد و تشديد با
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خشني كودتاي بتواند مسلماني ظاهر با افسر يك مسلح نيروي تقويت از بعد تا
پيشاني) در (مهر با خود گذارده, كنار را فعلي اسالمي ملي رهبران و انداخته بهراه
سو¾ تبليغات كارشكني, نقشه همين اجراي براي نهد/ بنا اسالمي Gظاهر حكومتي
تÇا ندادهاند امتحان كه افرادي كارآمدن روي مورد در بخصوص ميشود, فراوان
و ب تعصÇم جناحهاي كارآمدن روي مورد در گذاشتن ذرهبين و درآيند روسپيد

مساÄل/ اين از مردم ترساندن
و است جرايد مدل و سرمشق Âعم جهان تمام در كه تلويزيون و راديو در /3
تÇملقآميز لغÇات و اصÇطالحات همان غيره و سخنرانيها و جرايد در همچنين
ميدهد اسالم دشمنان بهدست بهانهاي امر اين و ميشود برده به كار طاغوت دوران
انÇقالب آنÇها امثال و طنز ترانه, و شعر سرودن لطيفهسازي, شايعهپرا كني, با تا

كنند/ تخطÃه را ما اسالمي
از كه اعتباري شدهاند/ كمعالقه و ه بيتوج خبرگان مجلس به مردم فانه متأس /ê
مÇحتواي بر است, ناراحتكننده ميشود شايع بات مصو تصويب و تشكيل طرز
نÇاصحيح ي هحدÇب گÇاهي بيان طرز معذلك نيست عمدهاي ايراد گرچه بات مصو
مÇجلس آن بÇه HتقيمÇمس را خود نظر بار چند ميسازد/ مقلوب را محتوا كه است

فرستادهام/
ت مد شرط و شد انتخاب ماه يك ت مد براي ملت طرف از خبرگان مجلس /ë
بهصورت وكيل طرف از وكالت عقد ت مد تمديد گرفت: قرار وكالت عقد جز¾
نظر در امپرياليسم ميگويند جعاله)/ نه است وكالت (عقد نيست صحيح طرفه يك
مدل ما انقالب كه بات) تعص تحريك (يا كند القا را نامناسبي اساسي قانون دارد
و (رفÇرانÇدم مÇردم به مستقيم مراجعه هر اينكه و مختلف گرفتاريهاي با نشود/
شكÇافهاي و مÇيآورد بÇهوجود را جÇديدي تÇفرقههاي و اختالفات انتخابات)
انÇتخابات بالفاصله كه است آن مصلحت من بهنظر ميسازد, عميقتر را موجود
كه اساسي قانون مواد به نسبت شود/ برگزار كشور سراسر در ملي شوراي مجلس
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مÇردم عÇوض است كرده بررسي وكالت شرط ماه يك ت مد در خبرگان مجلس
ظرف مجلس قانوناساسي طرح مواد ساير به نسبت دهد/ رأي رفراندم بهصورت
بÇهعنوان سپس و كرده تصويب و بررسي را اساسي قانون خود عمر ل او ماه سه
مجلس اين رأي با نيز رÄيسجمهور لين او HÄاستثنا شود/ تلقي مجلس دوره لين او
مÇبحث هÇر در اسÇاسي قÇانون در اصÇالحات عÇمومي/ انتخابات نه شود انتخاب

شود/ منجر رفراندم در آن رد به است ممكن كه دارد منطقي مخالفين
عÇضوي نامناسب پيوند مانند ÇÇ باشد آنان سود به ولو ÇÇ مردم بر تحميل /ì
رفÇتن از (بÇعد پÇهلوي امÇال ك ادارة سÇاختمانهاي كÇردن خÇراب ميشود/ طرد
مردم كه است آن نشانة رانندگي, و راهنمايي رات مقر با همكاري عدم رضاشاه),
ه توج بايد عليهذا ميكنند/ رد و ندارند دوست باشد تحميل احساس با ا گر را عسل
شود/ مستقر ÇÇ Dirigé دمكراسي نه و ÇÇ واقعي ساالري مردم زمينهها همة در  كرد
هÇمينكه دارد/ اثر سو¾ مردم عاطفي و احساسي قلمرو در بخصوص ديريژيسم
آن قبح و حسن ارزيابي از قبل ميشود تحميل آنها بر چيزي كه كردند درك مردم

ميدهند/ نشان عكسالعمل آن طرد و نفي با چيز
مÇبالغه وي ذم در پÇهلوي خÇاندان ( كÇه شÇاه يÇن اصرالدÇن استبداد دوران در
معتمد و واقعي نمايندة مردم بر تحميل بدون علما مجموعة گفت ميتوان  كردهاند)
نه و كيفي ا كثريت (يا اجماع عليرغم نداشت قدرت هرگز هم شاه و بودند ملت
بهصورت ميخواست نمايندگي همين ا گر اما نمايد/ اقدامي داده, رأي آنها ي) كم 

ميدادند/ نشان وا كنش مردم باشد تحميل
(ولو دانشگÇاهي تحصيالت ظاهر صورت بر تكيه و طوالني تبليغات با /7
و ارزش مÇردم ÂعÇف بÇاشد) مÇركب جهل تصديقنامه آوردن بهدست آن نتيجة
روشنفكر اطالق طرفي از قاÄلاند/ ي حد تا كردهها تحصيل براي تي اهمي ضريب
با سپس و مطلق بهطور غربزده) و نامسلمان (ولو رفته فرنگ تحصيلكرده بر
از روشنفكر استثناي بدون و صريح جدا كردن سپس و همگي راندن چوب يك
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نيروهاست/ تفرقه و تشتت براي جديدي موجب ديگران
دوستان و او مكتب طرفداران و شريعتي دكتر مرحوم نظير امروز روشنفكر
ايران اسالمي اصيل فرهنگ در غور و اسالمي اخالق بر كامل يه تك از ما اسالمي
ص تشخ كه مشروطيت صدر روشنفكران مانند نه ميكنند; و كرده شخصيت  كسب
سات قدÇم بÇه تÇوهين حÇتي و اسÇالم, و ايÇران تÇحقير غÇربزدگي, در را خÇÇود

ميدانستند/
و نÇيامد عÇمل به بود الزم تفكيكي و افتراق چنين كه مشروطيت دوران در
را گÇروه هÇر خوبان ميآورند/ بهوجود دارند را آن هاي عد است مضر كه اينك
گÇروه دو هÇر از تا مياندازند ديگر گروه خوبان گردن به را آن گناه و ميكوبند

سازند/ متحد انقالبي ضد هدف حول در را بدان و اندازند هم جان به را خوبان
بسيار Hغالب غلط روشهاي مقابل در اجتماعي عكسالعملهاي كلي بهطور / 8
كه فعلي روش كرد سعي بايد مينمايد/ عمل منطق از خارج تي شد با و بوده شديد
بÇرنينگيزد/ عكسالعملي دور يا نزديك آينده در است انقالب سازندگي دوران
گرفتن كم خود, از غير كلي نفي ميشود, ديده كنار و گوشه از كه انحصارطلبيهايي
تÇحصيلكردههاي از كامل و قاطع استفاده عدم خارج, در بخصوص تبليغات اثر

ميدهد/ هشدار را خطراتي وطندوست مسلمان
قضات خدمات از و نميشود كافي هي توج قضاÄيه قوة سرنوشت مورد در /9
مردم پشتيبان بهترين انقالب موقع در و درآمدهاند روسفيد اخير تصفية از كه فعلي
و ناراحتي موجبات بلكه نميشود تجليل نهتنها بودهاند, آنان نهاي تحص مرجع و
در خود خدمات طي در و بوده شريف مردماني اينان ميشود/ فراهم آنها نگراني
اينان درآمدهاند/ روسفيد امتحان از كرده, مقاومت شيطاني مختلفة وساوس مقابل
Hصحيح ميتوانند استناد مورد قانون از را مورد حكم و دارند قوي استنباط قدرت
و بود خواهد طاغوتي رأي ÇÇ بود كه ÇÇ باشد طاغوتي قانون اين ا گر نمايند/ استنتاج
بر ايراد بنابراين است/ اسالمي رأي ÇÇ بود خواهد پس اين از كه ÇÇ باشد اسالمي ا گر
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قضات/ بر نه است وارد قوانين
ضرر به استثنا بدون و سراسري بهطور قضات به حمالت و فعلي بالتكليفي
كÇه مÇيشود تÇحريك قضات بعضي ناحية از حمالت اين Gظاهر است/ مملكت
ولي است, نÇبوده مÇصلحت بÇه عÇدليه در آنÇان خÇدمت ادامة جهات از بهجهتي
آنان است/ گرفته خدمت به را آنها حقوقدان به وافر نياز علت به انقالب دادسراي
خÇالي طÇريق ايÇن به را خويش عقدة ديدهاند موفق را خود فرصتطلبي كه نيز
خبرگان مجلس به قضاÄيه قوة مورد در كه را خود نامه آخرين (رونوشت ميكنند/

كردم)/ ضميمه نوشتهام
بسÇيار فÇيلمهاي تÇند, بسيار شعارهاي هستيم آرامش به محتاج كه Âفع /10
سطح زيرا نيست/ صحيح شده) ديده تلويزيون (از محروم طبقات تحريككنندة
مÇيكند/ كÇم را دولت امكان و ميبرد باال را طبقات اين تحريكپذيري و توقع
عÇمل انÇقالبي "دولت آنكÇه عÇنوان تحت را انقالبي ضد تبليغات زمينه عليهذا
بÇهجاي كÇه است آن بÇهمنزلة فيلمها و شعارها اينگونه ميسازد/ فراهم نميكند"
برابر در بدهيم باشد) هم خالي نان ا گر (حتي واقعي غذاي گرسنه آدم يك به آنكه
دهÇيم, نشÇان را فÇيلمش يا كرده توصيف را گوارا غذاهاي سحرآميزي بيان با او

داشت/ نخواهد معده زخم و عصبي بيماري جز اثري
عÇلت از مÇردم است/ ضÇروري انÇقالب محا كم از صادره آراي توجيه /11
ر صوÇت جÇرم يك بÇراي كÇه بÇيخبرند مشابه جرايم مورد در آنها مجاز اختالف
مÇمكن اعدام تا شالق ضربه چند از آن حا كم و دادگاه تفاوت برحسب ميكنند

شود/ صادر حكم است
محا كم به را خود جاي انقالب محا كم بايستي سازندگي دوران شروع با Áاصو
وجÇود جنگي فوقالعادة حالت كه كردستان مانند هم مناطقي در و بدهند عادي

اسالمي/ دادگاه نه گردد تشكيل جنگ زمان فوقالعاده نظامي دادگاههاي دارد
كنترل و قدرت تحت بايد مملكت در موجود سازمانهاي كلية جهت هر به



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه 32

جريانات تمام جوابگوي جهانيان برابر در و ملت برابر در دولت زيرا باشد, دولت
باشد/ بايد

دانش تحصيل فانه متأس دانشگاهها و كنكور به ديپلمهها هجوم عمدة علت /12
بÇراي داوطÇلبان است/ مركب جهل تصديقنامه ديپلمها از بسياري Hغالب و نيست
وارد مÇيزنشيني پشت و دولتÇي اسÇتخدام امكÇان همچنين و وظيفه نظام از فرار
كه جواناني در ميشود موجب قبلي رژيم فراوان و ناروا تبليغات ميشوند/ دانشگاه

گردد/ ايجاد حقارتي عقدة نميشوند دانشگاه در ورود به موفق
كسب دانشگاهي تحصيالت از هدف كه كرد نقيصه كاري دو اين رفع با بايد
تعداد دهم يك به كنكور داوطلبان آنصورت در باشد/ ص متخص پرورش و علم
آش استخدام طرفي از و نبود الزامي وظيفه نظام ا گر زيرا ميكند, پيدا تقليل فعلي
ايÇن بÇاشد) تÇجربه به متكي (بلكه نباشد ارتباط در ديپلم با و نبوده دهنسوزي

رفت/ خواهند آزاد و توليدي كارهاي بهدنبال داوطلبان



شد/ نوشته 1358 سال در /1

بهانههايتفرقهÇهشداربهنهضت1

طÇرف از نÇوشتند روزنÇامهها كÇه بÇود 13ê2 يا 13ê1 سال در دارم بهخاطر
خيابانهاي از شنا لباس و مايو با خانمها ورود انزلي] [بندر بندرپهلوي دادستان
در اجÇتماعي الت حوÇت فلش با Hقطع ندارم/ خبر بعد سالهاي از شد/ ممنوع شهر
زيرسبيلي را مسأله بندرانزلي) دادستان Hصرف نه (نوعي دادستان آقاي بعد سنوات
تÇلقي زنÇان تÇرقي و ل حوÇت سمبل دي 17 كه دوراني در است بديهي كردند/ رد
زور با آنكه جز شد? چه دي 17 در مگر داشت/ توقع نميتوان اين جز ميگرديد,
لطمه او انساني حيثيت به زوري چنين اعمال با و برداشتند ايراني زن سر از چادر

زدند/
است قرار اين از ميشود, عرضه مسيري اراÄه براي كه پيكان يا فلش مكانيسم
همان به برداريم جلو سمت به قدم يك ا گر آن م Ôد طرف از ميدهد نشان شما به  كه
و/// چهارم و سوم سپس و دوم قدم كه بهتر چه شدهايم/ نزديكتر مقصد به اندازه
كم بهزور را ايراني زن پوشش فقط و فقط شد?! چه مگر دي 17 در برداريم/ نيز را
اين فراوان كرناي و بوق با نمودند/ محكوم ن تمد و پيشرفت اين به را او و  كردند
افÇراد هÇمان كÇيانند?! تÇحميق اين رهبران كردند/ قلمداد ن تمد و ترقي را عمل
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و دادند باد بر را ملت حيثيت و پول داشتند, بينش نه و دانش نه خود كه خانوادهاي
بÇهدست نيز قلدرشان پدر زور با و مملكت روز بهنرخ دكتراي يا ليسانس حتي
دانشگاه وارد زن دانشجوي لين او كه روزي چرا بود نيت حسن ا گر بودند/ نياورده
زن لين او كه روزي يا ÇÇ شد فارغالتحصيل زن دانشجوي لين او كه روزي يا ÇÇ شد

نگرديد? تعيين دي 17 جاي به گرديد تعيين استادي بهسمت
اجتماعي زندگي در كه بود خطرنا كي و غلط فلش عنوان اين به دي 17 انتخاب
باشد, پيشرفت و ن تمد عالمت لباس كردن كم Gمنحصر و Hصرف ا گر دادند/ نشان
از ÇÇ كنند كوتاه را پيراهن آستين فيالمثل كه است آن بعدي قدمهاي و دوم قدم
دادسÇتان كÇه مÇيشود رهÇنمون آنÇجا بÇه پيكان و فلش اين و ÇÇ بكاهند/// دامن
و نÇدهند هÇم را دسÇتورش ديگÇر دادسÇتانهاي و بدهد, را دستور آن بندرانزلي

كنند/ رد زيرسبيلي
اردوي كشÇورهاي نÇدارد/ دي 17 بÇا تÇفاوتي چÇندان هم اسفند 18 انتخاب
زيرا نميكنند; را كاري چنين دارند, را ملل سازمان عضويت حتي كه سوسياليست
غÇربي كشورهاي محيط از است) اسفند 18 گاهي و 17 گاهي ( كه مارس هشت

امثالهماست/ و ليزتايلور ب, ب/ آن مدل هم باز كه است شده اقتباس
فكر اصل ( كه شود گرفته ايران در زن از تجليل عنوان به روزي است قرار ا گر
چرا است) واقعي تجليل عدم عالمت Hغالب اسمي تجليل و نيست صحيح من بهنظر
ايران غني مبارزات تاريخ در كه را فراواني روزهاي يا و زن مبارزين شهادت روز
و كرد انتخاب كسي چه را روز اين Áاصو نميكنيد? انتخاب دارد وجود شيعه و
و نشد نظرخواهي بانوان كليه از Âقب چرا كند? تحميل ايراني زنهاي بر خواست

گرفتند/ قرار احساسات تأثير تحت هاي عد
اساتÇاحس و عÇواطÇف با بازي بهوسيلة آن تحميل و روزي چنين انتخاب

ايÇجاد بÇراي تÇحميل ايÇن از اسÇتفاده سÇپس و ايراني وطندوست بانوان بعضي
ندارد, جاروجنجال اين با تناسبي هيچوجه به كه مسألهاي مورد در جاروجنجال



3ë بهنهضت Çهشدار تفرقه بهانههاي

پنجاه الاقل كه نيز ايران ملت ميشود/ تفرقه براي كه است تحريكاتي وجود نشانه
<مار بهمصداق است, گرفته قرار اختناق و فشار همه گونه تحت است سال هشت و
ه توج و است احساسات و هيجان آماده ميترسد> سفيد و سياه ريسمان از  گزيده
آشكار سفيد/ و سياه مار نه است عرو¸الوث� و اXت� حبل ريسمان اين كه نميكند
تجهيزات تمام با ساوا ك مخفي و عاليرتبه مأمورين از بسياري گروه كه است شده
نفر چند و /// و /// جز هيچكس كه داشته وجود هنگفت بودجههاي و تشكيالت و
تخريب وظيفه به و شدهاند تقسيم هما كنون اينان و نميشناختهاند را آنها ديگر
مÇيگردانÇيم/ بÇر را شاه ما كردهاند اميدواري اظهار Hصريح و ميدهند ادامه خود

ديگر)/ هدفي با منتهي داريم را نظر و اميد همين هم ما (البته
بÇا ايران در آزادي و عدالت كه روزي اميد به ميگفت جلسهاي در دوستي
از خواهش و توصيه بوده حاضر خاطر طيب به من شود/ برقرار اسالمي جمهوري
نظم يك برقراري آيا برود//// اسالمي حجاب با باز موي بهجاي كه ميكنم همسرم
سÇود و نÇفع مسÇير در را مÇختصري مÇحدوديت چÇنين ارزش عÇدالت و انساني
و عÇادات مÇوضع از نÇيست حاضر همينقدر حتي كه كسي آيا ندارد? اجتماعي
قرار داور را خويش وجدان لحظه يك بكشد, دست فساد دستگاه تحميلي رسوم
كه نميدهد دشمنان بهدست بهانه آيا است? كرده محا كمه را خود آيا است? داده
كه هستند راحتطلب و خودخواه آنقدر آن) زنان الاقل (يا ملت اين همه بگويند

ندارند? را آزادي لياقت
هÇمواره تÇهران يÇا و پÇاريس در خÇويش اقÇامت طول تمام در خميني امام
فرمود تصريح بارها و ميپذيرفت را بانوان ساير و داخلي و خارجي خبرنگاران
Hصريح ايام همان در بود آن از غير ا گر و است حد همين در مذهبي حجاب  كه
هيچ رشاد راه اراÄه و دين احكام و حقايق بيان در ايشان كه ديديم زيرا ميفرمود/

ندارند/ تساهل
هيچ نبايد كه ميگويند بانوان و جوانان پرشور و اس حس اذهان تحريك براي
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سستكÇننده كه عادتي ترك و اختناق شوم آثار طرد آيا كرد/ ل تحم را تحميلي
رسوم و آداب همه آيا شد? انقالب چرا پس است? تحميل است, آينده زندگي
خالفي آييننامه است? آزادي سالب كه بهانه اين به ريخت بهدور بايد را اجتماعي
عمل و كرده قبول همه و ميداند خالف را پيژاما با آمدن بيرون اروپا از ترجمه
رات مقر و بيايند خيابان به عريان نيمه ندارند حق افراد دنيا جاي هيچ در ميكنند/
آزادي مخالف نهتنها تحميل اين و ميكند تحميل را پوشش حداقل ملت عرف و
ا كÇثريت كÇه ايÇران ملت براي است/ جامعه سالمت و آزادي ضامن بلكه نيست
پÇوشش عÇنوان به كه است همان حداقل اين هستند, مسلمان آن بهاتفاق قريب
هم تهران همه و نيست تهران كه مملكت همه ميشود/ عرضه زن و مرد اسالمي
و پÇايبند سÇخت مÇردم نÇود صدي دهند انصاف ا گر نيستند/ معترضين اين  كه
كÇليمي, ÂثÇم) اقليتها كه همانگونه هستند/ اسالمي پوشش حداقل به عالقهمند
راه به عروسي جشن صفر و م محر ماه در ا كثريت عواطف بهاحترام و///) ارمني
رفتاري ملت ا كثريت عادات و عواطف به احترام و ه باتوج بايد بانوان نمياندازند/

باشند/ داشته خود شأن درخور
ÇÇ بردارند كه قدم هر و كار هر در باشند كه نيت خلوص با مجاهد مرد و زن
و عÇبادت حال در ÇÇ نمايند استراحت يا و بخورند غذا كنند, كار بخوانند, درسي
نظم رعايت و اسالمي دستور از اطاعت با را نيت خلوص اين و ميشوند; تلقي نماز
مÇنسوب بانوان حتي ميآورند/ بهدست رات مقر از اطاعت در انقالبي انضباط و
اسالمي پوشش شريف حرمهاي در عزاداري, مجالس در سابق سلطنت بهخانواده
و عواطف رعايت به د مقي را خود و كنند عوامفريبي تا برميداشتند بيشتر) بلكه (و

دهند/ نشان ا كثريت عقايد
كÇردن تÇوهين قÇح هÇيچكس فÇرمود: خÇود سخنراني در امام كه همانطور
د تمر شرع اخالقي دستور از بكند كاري چنين كسي ا گر Hممسل ندارد/ را بهبانوان
چÇنين ميكند/ عمل خود بهطينت كه است تفرقهاندازاني از چهبسا و است  كرده
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دقيقي بررسي او درباره تا كشاند كميتهها به است ممكن كه بههرنحو بايد را  كساني
آيد/ بهعمل

در كه عروسك Ç زن آن با كه دهند نشان بايد ايراني بانوان گذشته اينها همه از
معنوي قدرت هيچ كه را عادات آن دارد/ فرق بودند, ساخته او از گذشته سالهاي
نشان و سمبليك بهعنوان و كند, ترك سهولت به ميتواند ندارد بودن عادت جز
بانوان همين از زيادي ه عد مگر نمايد/ رعايت را اسالمي پوشش تفاوت اين دادن
بÇهطيبخاطر تÇفاوتي چÇنين دادن نشÇان بÇراي راهپيماييها بيشتر در كه نبودند
ميكنند? رفتار اينگونه امروز كه شد چطور ميكردند? بهسر چادر حتي و روسري
رژيÇم چÇنان بÇازگشت به اميدوار كه آنان و مخفي مأمورين و تفرقهاندازان
هر و ميكنند استفاده بهانهاي هر از هستند سابق) شاه شخص بدون (ولو طاغوتي
كوهي كاه از بونه گير"ها "علي اين ميدهند/ قرار خود كار مستمسك را واقعهاي
تحريكات دارند روحيهها شناخت از كه عميقي تجربه و فراوان پول با ميسازند,
بÇهانه در هÇرجÇهت بÇه آنÇها زيÇرا نÇيست, بهانه در عيب ميدهند/ ادامه را خود
خود كار وسيله نيست" پريشاني قحط ما دل براي "از بهمصداق و استادند تراشيدن

مييابند/ را
و عÇواطÇف رعÇايت فÇدا كÇاري, و گÇذشت نيت, حسن با ما همه اميدواريم
نهفقط و مملكت همه در كه مرزوبوم اين مردم بهاتفاق قريب ا كثريت احساسات
نÇدهيم/ دشÇمنان بÇه مÇجال انقالبي انضباط و نظم حفظ با دارند وجود تهران در
مÇختومه را آن و نشÇويم اشتباه دچار است, شده شروع تازه ما انقالب و نهضت

ندانيم/
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وجود اختالفاتي و تشابهات مشروطيت نهضت و ما فعلي اسالمي انقالب بين
نگردد/ تكرار گذشته اشتباهات تا است مفيد نظر اين از آنها بررسي كه دارد

و دلهÇره حÇالت فÇرد در كه همانطور بيجا و بيحد ترس ديگر طرف از
مÇوجب نÇيز جÇوامÇع در ميكشاند; شخصيت تجزيه به را او كرده, ايجاد نگراني
ميسازد بدبين هم به نسبت را همه ترس تلقين ميگردد/ اجتماع شخصيت تجزيه
اعتبار از الاقل ميكند معكوس نگوييم ا گر را صحت> بر مÆمن عمل <حمل اصل و
و ميتازد او به كند مشاهده ديگري گروه از كه اشتباه جزÄي با گروه هر و مياندازد
و ميدهد دست از را خود وحدت جامعه نحو بدين ميكند/ فراموش را خود خطاي
بÇهنام انسÇاني فÇرد مورد در روانشناسان كه حالتي همان يعني ميشود پارهپاره

ميبرند/ نام شخصيت تزلزل و رواني بيماري
گÇزيده دوبÇار سÇوراخ يك از <عÇاقل ضربالمثل به بنا كه بود مراقب بايد
ديگر نوعي از اشتباه به را ما نبايد امر اين اما نشود/ تكرار گذشته اشتباه نميشود>
لب از كه برو عقبتر قدري گفتند كسي <به معروف ضربالمثل همانند كند/ وادار

افتاد>/ زمين به بام پشت طرف آن از كه رفت عقب آنقدر نيفتي, پايين به بام
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بودند: نهضت محر ك يكديگر هماهنگي با جناح دو مشروطيت نهضت در
و رفÇته فÇرنگ تÇحصيلكردههاي همچنين و مبارز روحانيون از معدودي  گروه

روشنفكر/ متداول بهاصطالح
فني ترقيات به را شاه ميخواست كه اميركبير توصيه اثر در شاه ناصرالدين
نÇتيجهاي چÇنين اميركبير مرحوم نيت عليرغم ولي رفت اروپا به كند, بينا اروپا
كه بود عياشي جديد طرق يادگرفتن طرف يك از آن محصول بلكه نشد حاصل
يك ديگر طرف از و ميكشاند اروپا به يكبار گاه هرچند پس آن از را شاهان
همة و او در كه بود شديدي كني) گم خود نگوييم (ا گر كمبيني خود و غربزدگي
كرد/ تجليل بايد بيايد غرب از را آنچه كه آمد بهوجود ايران ملت سپس و اطرافيان
كوركورانه و صرف تقليد حد تا بدانها نسبت را اطاعت و خشوع و خضوع بايد
ايÇران در فرامÇاسونري تشكيل اجتماعي لحاظ از سفرها آن عمدة يادگار رساند/

بود/ غربزدگي اين تثبيت آن قطعي اثر كه است بوده
بود مشروطيت نهضت بهدنبال ام اي آن در كه روشنفكري Hاصطالح  گروه
در و ميخواستند خودشان سازماني و فرنگي مدل بنابر را آزادي كه بودند جناحي
آزادي مسأله و لغت ه متوج را آنان ذهن و نموده ملت به هم خدماتي گرچه راه اين
HطالحÇاص و مÇدرن تÇحصيلكردههاي اين ا كثر اما ميكردند, خود انساني حق و
ÂثÇم بÇلكه نÇداشÇتند مÇردم تودة با هماهنگ مذهبي و اسالمي روحيه روشنفكر
و ميكرد نفي بود زمين مشرق به مربوط كه را آنچه و مذهب Hصريح ف Ôآخوند
تجليل پا تا سر عوض در و دارد اسالم به نسبت هتا كيهايي حتي و حمالت و  كتب
و فÇرامÇاسونري مدل بر را آزادي ملكمخان ميرزا است/ اروپايي فراوردههاي از
حسن سيد بود/ اسالم رات مقر و ملت واقعي خواست آنچه نه ميخواست فرنگي
ايران كه بود كرده اظهارنظر كاوه مجلة در بود طبقه آن جوانترين از كه تقيزاده
خود رسوم و آداب و خط حتي كرده فراموش را خود گذشته همه بايد ترقي براي
Hاصطالح يا مردم ايام آن در كه بود كرده چنان غربزدگي فانه متأس كند/ عوض را
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بود/ محال , عدوم ÒXاك Ôادرالن مثل بنابر صفت دو اين جمع و متدين يا بودند روشنفكر
نÇاچار خÇود هدف به وصول و مردم به بخشيدن تحر ك براي گروه اين اما
مسÇير ايÇن در گÇيرند/ كÇمك بÇه و بÇرانگÇيزند را مÇردم مÇذهبي عواطÇف بودند
روحÇانيون بÇا گردد سابق رژيم سقوط منجربه كه آنجا تا گامي چند ميتوانستند
روحÇاني كÇه ميبينيم مشروطيت تاريخ در جهت اين از باشند/ همفكر و همراه
و برميآورد آزاديخواهي فرياد استبداد با مخالفت در طباطبايي مانند عاليقدري
دو هر و ميآميزد درهم ديگران آزاديخواهي نغمههاي با سندين دين سي فرياد

برميدارند/ قدم راه اين در Hفق مت  گروه
روي از يÇا و سو¾نيت با يا كه ليه او گروه همان مشروطيت پيروزي از بعد
بود متكي خارجيها سياست به بايد كه داشتند عقيده ÇÇ غلط اعتقاد منتها ÇÇ خلوص
و نÇپاييد ديÇري كÇه كردند درست مشروطهاي كرد وارد خارج از را چيز همه و
مÇيبينيم كÇه است چنين شد/ خاليتر تو و پوچتر استبداد سابق رژيم از Hتدريج
را قبلي روش همان رسيدند خود مشروطة به كه سابق مشروطهخواهان از هاي عد
مÇانند كسÇاني شÇد/ مشÇروطه صÇدراعÇظم Gد مجد استبداد صدراعظم و دادند ادامه
آخوند مرحوم و كرد دق درواقع ناراحتي و زجر از طباطبايي د محم سيد مرحوم

بود/ ناراحت بسيار ايران وضع از خراساني مال كاظم
دوران مÇذهبي) دÇض نگÇوييم (ا گر غيرمذهبي غربزده گروه كه را پايهاي
را اساسي قانون متمم دوم و ل او اصل ما گرچه كه شد موجب گذاشتند, مشروطيت
بر حكومتي معهذا ندارد, و نداشته وجود اصولي آن از مذهبيتر دنيا در كه داشتيم
پهلويها دوران ندارد/ و نداشته وجود دنيا در آن از مذهبيتر ضد كه شد مسلط ما

بود/ غربزدگي شكوفايي و مذهب با يت ضد سمبل
بÇر را خود مستقيم نظارت مردم كه بود آن مشروطيت نهضت عظيم اشتباه
از آنكه بدون و كرد پيدا مجملي آشنايي اروپا ترقيات بر ملت ندادند/ ادامه نهضت
دانست, اجÇتماعي و معنوي ترقي عالمت را مادي ترقيات شود خبردار آن  كÔنه
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آن عكسالعÇمل و گÇرديد گÇذشته قÇرون در خÇويش غفلت و بيخبري ه متوج
رفته فرنگ تحصيلكردههاي كه بهطوري شد ظاهر شديدي غربزدگي بهصورت

بردند/ باال عليين اعلي تا را آنان مقام دانسته جدابافته تافته را
بÇايد انÇدازه همان به اما نشود/ تكرار اشتباه اين كه داشت ه توج بايد Hممسل
عكسالعÇمل آن كه همانگونه ÇÇ ندهد رخ اشتباه مقابل جنبة از كه داشت ه توج
و نÇدهد رخ غÇيرمنطقي وا كÇنش آن برابر در ÇÇ بود غيرمنطقي بالنتيجه و شديد

كنيم: بررسي را غيرمنطقي عكسالعملهاي اينك آيد/ بهعمل اعتدال رعايت
علم در هرچه طلبه كه بود آن بر اسالم و ايران قديم روال در تحصيل نحوة
كه مرحله لين او ميشد/ بيشتر او بودن مردمي و مردم به او اتكاي ميرفت, جلو
جÇز مردم درد از هم او و نميشناخت را او هيچكس ميشد مدرسه وارد طلبهاي
مسأله كÇلمهاي چÇند مÇيتوانست وقتي نداشت/ خبري بود او خود مبتالبه آنچه
وقÇتي مÇيشد/ بÇيشتر جامعه از او اطالع و مردم به او تكيه برود منبر يا بگويد
جامعه در بيشتر و ميشد مردميتر هم باز باشد, داشته محرابي و مسجد ميتوانست
ميشد/ بيشتري ة عد اعتماد مورد ميرفت جلوتر هرچه نحو همين به ميشد/ وارد
هÇم و علت هم ديگر عبارت به يا و مابازا¾ و شرط حال عين در ترقي چون اما
داشت وجود او براي اخالقي خطر اين هميشه ميشد, محسوب مردم اعتماد معلول
داستان مثل شود/ ه لج اين در غرق كمابيش و شده دچار عوامفريبي بيماري به  كه
را نÇقاش عÇوام مÇردم و كشÇيد "مÇار" يك عكس آنكه و "مار" نوشت كه  كسي
علماي مجموعة گفت ميتوان كه بود ي حد به مردم به تكيه اين دانستند/ باسوادتر
مÇلت ضÇعف هÇمواره و بÇودهانÇد مÇلت مظهر و واقعي نمايندة تاريخ طي در ما
است خÇواسÇته مÇلت كÇه آنگاه و كرده جلوه روحانيت قدرت ضعف بهصورت
مقتدر و قاطعانه رهبري بهصورت اصيلش اعتقاد و بيداري و او تحر ك اين بجنبد,
اسالمي انقالب و ايران مشروطيت جنبش تنبا كو, نهضت است/ گرديده ظاهر علما
هرچه و بود آن بهعكس جديد روال در تحصيل اما است/ مطلب اين نمايانگر ما
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بÇاتحصيل حÇتي دهÇقانزاده يك ميشد/ دورتر مردم از ميرفت جلوتر شخص
همگان با روستا در نبود حاضر و نداشت قبول را خود مادر و پدر حتي ديگر ديپلم
خويش مهمانان به را خود مادر و پدر كه ميشناختم را ليسانسيهاي افسر بجوشد/
از روشنفكر اصطالح به طبقه طريق بدين مينمود/ في معر كلفت و نوكر بهعنوان
از دارالفÇنون تأسÇيس و فرنگ) به شاه ناصرالدين (سفر غربزدگي شروع بدو
خود حق را چرا و بيچون فرماندهي دانسته, آنان قيم را خود و شد جدا مردم تودة
مÇعتقدي و مردمي افراد پيداشدن و اسالمي اخير انقالب خوشبختانه ميدانست/
و كرد خود نقيصة ه متوج را آنان جديد تحصيلكردههاي بين از شريعتي دكتر مانند
ولي آوردند, ملت به رو آنان لذا دورافتادهاند; مردم تودة از كه ساخت هشان متوج
رفع بجوشد/ آنها ميان در و آورد مردم به رو پيش از بيش طبقه اين بايد هم هنوز
گروههاي و نمود تسهيل ي تاحد طالقاني آيتاهللا مجاهد مه عال هم را نقيصه اين
و اخÇير اسÇالمي نهضت نمود/ نزديك هم به عامه و خواص از را مردم مختلف
موجب شريعتي دكتر استاد و طالقاني مجاهد مه عال يعني دو اين افكار بخصوص
سÇياسي و مÇذهبي رهÇبري بÇه كÇه عÇظيم نÇهضت اين به امروز روشنفكران شد
ملت برگزيده كه رهبري مقام از را خود اطاعت و بپيوندند ميرفت جلو امامخميني

دارند/ اعالم Âعم آنان با هماهنگ و است
صÇدر اصÇطالحي روشÇنفكران عكس مسÇير در درست امÇروز روشنفكران
غÇربزدگي بÇا مÇبارزه از را خÇود اعÇتبار و تشÇخيص ايÇنان هستند/ مشروطيت
بودند اسالم خادم كه رو آن از او امثال و شريعتي آن/ تبليغ از نه تحصيلكردهاند

باشند/ ملكم دنبالة كه رو آن از نه گرفتند قرار ه موردتوج
و فÇرهنگ غÇناي به ك تمس و اسالمي اصول به كامل اعتقاد با اينان امروز
آن در فعاالنه شركت و جهادسازندگي با آمدهاند/ ميدان به ما گذشته عظيم تمدن
ميدهند/ ياد و ميگيرند ياد ميآميزند/ روستاييان با و ميروند روستاها بهعمق

نمودهاند/ اعالم رفراندم در و گفته مردم كه مينويسند و ميگويند را همان



ê3 اشتباه احترازاز

تودة كه است مسيري همان در گويند روشنفكر Hاصطالح كه طبقهاي امروز
و مÆÇيد مشÇروطيت دوران با امروزي روشنفكران فردفرد مقايسه هستند/ مردم
Âعق گذشته اشتباه تكرار بنابراين است/ تفاوت اين نمايانگر و فوق مطلب مثبت
يÇا غÇير روشÇنفكران Hاصطالح نوع از كه باشند تعدادي بندرت ا گر است/ محال
اما نشود/ تكرار مشروطيت اشتباه آن تا شوند گذارده كنار بايد باشند, مردمي ضد
اسÇتفاده بايد ÇÇ آنان مبارزات و تجربيات آنان, اطالعات ÇÇ آنها مابقي وجود از
خÇود سÇوادآمÇوزي, بر بيشتر تكيه و طوالني تبليغات اثر در كه بخصوص شود
از زايÇد گاهي ارج اين ( گرچه مينهند ارجي طبقه اين به نيز مردم عامه طبقات
قÇاÄل رسÇالتي و فÇضيلت بÇرايشÇان ميدانند باسواد را آنان چون و است) منطق

درآيد/ ملت خدمت به بايد باشد اعتقاد با توأم كه دانشي و سواد لذا هستند;
طÇبقه نÇيز و قÇديمه مÇذهبي علوم تحصيلكردههاي يعني ÇÇ گروه دو هر از
بÇه گÇروه آن در گفتيم كه آنها بايد ÇÇ روشنفكر Hاصطالح يا جديد تحصيلكرده
بÇه گÇروه ايÇن در و هسÇتند مÇبتال انÇحصارجÇويي و فÇرصتطلبي عÇوامفÇريبي,
گذارده كنار شدهاند, شناخته اجنبي سازمانهاي نوكري و مردمي ضد غربزدگي,
تÇجربيات و امكÇانات از داده هÇم بÇهدست دست گروه دو هر از مابقي و شوند
بÇهترين روش ايÇن بگذارنÇد/ مايه مملكت به خدمت راه در خويش اختصاصي
مÇيان در تفرقهانÇدازي با كه است اسالم دشمنان و تفرقهاندازان برابر در مبارزه
خÇوبان گردن به را آن گناه و بكوبند را آن خوبان گروه, هر از دارند قصد امت

اندازند/ ديگر  گروه
13ë8.ì.23 نمازجÇمعه در منتظري آيتاهللا حضرت پيشنهاد ميكنم ر تصو
حوزة و ديني علوم ب طال معظمله پيشنهاد طبق ا گر زيرا بود/ معني همين بيانگر
راه دهند تشكيل Hب مرت مشتركي همگاني جلسات مملكت دانشگاهيان با قم علميه
آرزو كه ملت طبقات همه وحدت و ميشود پيدا مردم عامة قبول مورد و مشترك
عÇملي بود طالقاني مرحوم و انقالب رهبر توصيه و دستور و ما همة خواست و
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هر كه روشنفكر گروه دو بين جدايي و شكاف اين تقويت و ايجاد گرديد/ خواهد
بÇاشند, مÇردم براي خوبي ام خد ميتوانند و پرداخته دانش و علم تحصيل به دو

ميسازد/ وارد انقالب به را ضربه باالترين
باش سياه خواهي و سفيدجامه خواهي كÇند طÇلب تÇقوا كÇه خداشÇناس مرد



اهميتورسميتعيدغدير

شد/ نوشته تاريخ1358.8.5 در نامه اين /1

دادگستري1 وزير آقاي جناب
ميرساند: عرض به شد كه مذا كرهاي دنبالة به و مسموعات به ه باتوج

ل زÖÇنÔا ما Öغلب ///> الهي فرمان ا كرم(ص) پيامبر كه ¹الوداع حج ذيحجه 18 روز

برسان/ مردم به است شده نازل تو بر پروردگارت از را آنچه پيامبر, اي / 67 آيه ماÄده, سوره /2

 خب  خب با ايام آن صحابه بسياري طرف از گرچه فرمود, اجرا را بك2///> ر Öن م ليك ا
قطراتي با آمادگي اعالم ضمن در موال طرف از Hيقين ولي گرديد; مواجه

Þ
ياع� لك

استاد و رهبر از فراق و رحيل فرمان بيانگر زيرا است/ بوده مواجه اندوه و اشك
سورة نزول از بعد ا كرم(ص) رسول خاص صحابه از يكي كه همانطور است/ بوده

ميشنوم/ فراق بوي سوره اين از كرد: عرض حضرت به و گريست نصر
و عÇلي(ع) لعÇن به مسلمين الزام و او اخالف و معاويه تسلط از بعد معهذا
آنان نقش تا فرمودهاند اعالم عيد بهعنوان را غديرخم واقعه روز , هدي× ه مÄا ديگر
جÇدا است واليت آنكÇه تكÇمله از را ت نبو پيام ميخواستند اسالم لباس در  كه

رسانيدم/ كمال به را شما دين امروز /3 آيه سوره, همان /3

در <///3 ÖمÔكدين ÖمÔكل Ôلت كم ا م Öولي ا> بهمصداق كه را الهي پيام و كنند برآب نقش سازند,
نمايند/ حفظ تاريخ مسير در كامل بهصورت يافت ابديت غدير عيد
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تÇوطÃه الهÇي پÇيام بÇرابÇر در هÇمواره زمان يزيدهاي و يزيد كه آنجا از ا ام
بهانة دورانهايي در (ع) عشر اثني× ه مÄا مكتب پيروان ارادت اظهار اين ميچينند,
طÇاغوت رژيم بة مصو كار قانون در عيدغدير Âمث بود, شده تفرقهانگيز تبليغات
نكرده اعالم تعطيل را فطر عيد اما بود; شده اعالم كارگري رسمي تعطيالت جز¾
با ضديت بهعنوان را فطر عيد تعطيل عدم اين خود دروس در اينجانب كه بودند

ميكردم/ عنوان اسالم
ايراني مليت و مذهب اركان از ركني غدير عيد ع تشي و ايران تاريخ طي در
در عÇيد ايÇن است/ بÇوده برخÇوردار ي خاص عظمت از ايرانيان اذهان در و بوده
نزد آنقدر علي(ع) و شده واقع تجليل مورد آنقدر تشيع و ايران عرفاني ادبيات
شرايÇط در ميكنم ر تصو بنابراين نيست/ ر متصو آن مافوق كه دارد مظهريت ما
و حد بر زايد تكيه غيره و بلوچستان و كردستان خاص موقعيت و مملكت فعلي
هر كه ميدهد مجال انقالب ضد افراد مختلف جناحهاي به قبلي, سنوات بر اضافه
عيد از بالعكس بزنند, ما وحدت به لطماتي و كنند حمله خود خاص حربة با  كدام

كرد/ تجليل بايد قبل ساليان از بيش فطر و قربان



اعمالفشاربرقاضي

شد/ ارسال دادگستري وزير دفتر از تاريخ1358.8.21 به /1

شيراز1 اسالمي انقالب دادسراي به نامه

دستور بود, آن مÆيد نيز شيراز قضات آقايان تلگراف كه جرايد خبر برطبق
است/ شده داده شيراز شهرستان دادگاه رÄيس جلب

كه كساني باشد نشده منحل قضاÄيه قوة و دادگستري كه مادام ميشود يادآوري
و احترامات از بشوند و شده تعيين قاضي سمت به امام منصوب دولت طرف از
آنها كسوت و منصب به احترام اين باشند/ برخوردار بايد قضا منصب خصوصيات
خÇالفت دوران در نÇيز عÇلي(ع) كÇه هÇمانگونه آنها, شخص به نه است مربوط
درواقع يعني او حضور در و داشته مرعي را قاضي شريح احترامات خود ظاهري
از كه ديگري فراوان امثله و ميفرمود; دفاع عي مد دعواي از ايستاده او كرسي جلو
رژيم فساد است/ شده ديده جور خلفاي دوران در حتي اسالم تاريخ در قبيل اين
با كه بود قضاÄيه قوة تضعيف با همراه و توأم قانوني حدود از آنها تجاوز و سابق
كÇه مÇيشد وارد قاضي بر فشاري چنان دستنشاندگان خطابة يك يا تلفن يك

ميكردند/ تعويض را او وارده اتهامات به رسيدگي بدون
صددرصد ولو فرد, يك نوشته و گفته صرف به اسالمي انقالب دوران در ا گر
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شد خواهد گذاشته به كار لي او خشت گيرد قرار تجاوز مورد قاضي سرنوشت عادل,
خالفت دوران اوايل فجايع يادآور و بود خواهد بدتر طاغوتي بناي از آن بناي  كه
زيÇرا بود, مخالف سخت خليفه قتل با علي(ع) معهذا اينكه و شد خواهد عثمان

شد/ همانگونه كه ديديم و شد>/ خواهد باب <خليفه كشي ميفرمود:
ليÇه او مÇاههاي در اسÇالمي انÇقالب كل دادسراي كه بود نكات اين به ه توج
تمام و كرد صادر بخشنامهاي بود) نشده انجام قضات تصفيه هنوز حتي ( كه انقالب
اجازة بدون آنها تعقيب و قضات به توهين از را انقالبي مراجع ساير و دادسراها

كرد/ منع انتظامي عالي دادگاه
است الزماالتباع كه انقالب كل دادسراي بخشنامه از حتي دادسرا آن فانه متأس
و فÇوري وخÇيم عÇواقب كÇه است نÇموده اقÇدامÇي خودسرانÇه و نميكند پيروي

شد/ خواهد تمام گران كشور براي آن درازمدت
فرمودهاند: كه بود خواهد معصوم(ع) فرمايش مصداق دادسرا آن بدعت اين
كنند عمل بدعت آن به كه كساني آن تمام گناه و آن گناه بگذارد بدعت كه < كسي
دادسÇرا آن برعهدة آن گناه و ميگيرد/> قرار بدعتگذار گردن به قيامت روز تا

بود/ خواهد
و متبوع مقام بخشنامه خالف و اسالمي خالف رفتار از را دادسرا آن Gا كيد

ميدارم/ برحذر مملكت مصالح برخالف
عكسالعÇمل مÇقابل در و ميگردد ارسال انقالب كل دادسراي به رونوشت
تÇقاضا داده, هشÇدار مÇصلحت, خÇالف رفÇتار ايÇن بينالمللي و داخلي نامناسب

فرمايند/ ارشاد را شيراز انقالب دادسراي Hتلگراف ميشود



اطالعات,1358.9.17/ روزنامة /1

ل1 راتدورانتحو اجرايقوانينومقر

انقالب شوراي قوانين با اساسي قانون تكليف مورد در اظهارنظري جرايد در
طÇبق ا گر و است وارد آن بر ايراداتي من بهنظر كه نمودم مطالعه آييننامهها و
موردبحث Â مفص فقهي علوم در كه منسوخ و ناسخ رات مقر و حقوق كلي اصول
سازيم: مطرح را مطلب اين زير شرح به ميبايستي كنيم بررسي است گرفته قرار

13ë8 سال فروردين رفراندم از بعد اولي× طريق به و سابق رژيم سقوط از بعد
بهعنوان رفراندم اين نتيجة كرد, تصويب را اسالمي جمهوري استقرار ما ملت  كه
"جÇمهوري عÇبارت يك و مÇيشود شÇمرده مÇا مÇملكت قانوني سند عاليترين
ميشود/ تلقي نه مقن قوة بهمنزلة انقالب" "شوراي و اساسي قانون بهمنزلة اسالمي"
بعضي ضمني ناسخ و قانوني سند بهعنوان رفراندم نتيجة دوره اين در بنابراين
رات مقر برخالف گذشته قوانين از آنچه ميبايد و ميگردد تلقي گذشته رات مقر
است ممكن عادي دورانهاي در كه همانگونه گردد, ي تلق منسوخ است اسالمي
نسخ ضمني يا صريح بهطور را سابق رات مقر از قسمتي يا تمام الحق قانون يك

 كند:
بÇنابرايÇن است; اسÇالمي" "جÇمهوري عÇبارت فÇقط الحق قانوني سند چون
فÇتوا صÇاحبان از نفر چند يا يك فتواي با سابق قانون اينكه صرف به نميتوان



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه ë0

آن و است موافق ديگر فتواي آن با زيرا نمود, ي تلق منسوخ را آن است مخالف
خÇارج اسÇالمي" "جÇمهوري شÇمول از نÇميتوان نÇيز را مخالف يا موافق فتواي
منسوخ باشد مخالف فقها ل محص اجماع با كه قوانيني فقط طريق اين به دانست;

نيست/ اجرا قابل و گرديده ي تلق
بعد قضايي مراجع و محا كم همة است, ميان در نسخ مسأله چون است بديهي
قانون آن اجراي از ميبايد و هستند موظف مخالف اجماع حصول به قطعي علم از
رويÇه وحÇدت ايÇجاد در كلي وظيفة طبق كشور عالي ديوان و نمايند خودداري
تا دارد اعالم را ضمني نسخهاي اين عمده موارد عمومي هيأت تشكيل با ميبايد
مسأله نÇيز اسÇاسي قÇانون تصويب از بعد نگردند/ آرا تشتت دچار محا كم ساير
تشÇخيص در بÇيشتري روشÇني و صÇراحت مÇنتها مÇييابد ادامÇه نÇحو بÇÇههمان

بود/ خواهد امكانپذير
قابل فوريت به آن رات مقر از بسياري قانون تصويب محض به است بديهي
نÇيز دادگÇاهها و كÇنند اجÇرا را آن بÇايد وزارتخانهها و انقالب شوراي بوده, اجرا

دهند/ قرار موردنظر را آن قانوني سند عاليترين بهمنزلة
شده ذ كر آن در Hصريح كه را مواردي اساسي قانون تصويب از بعد دوران در
در كÇه را مÇواردي و دانست قبلي رات مقر تمام ضمني و صريح ناسخ بايد است
ه توج با و شد بيان قبل مرحله مورد در آنچه طبق است نشده ذ كر اساسي قانون

داد/ قرار موردنظر فقها بهاجماع
در شورا اين اينكه به ه باتوج اسالمي, انقالب شوراي بات مصو مورد در اما
اي مسم در هم و اسم در هم "اسالمي" صفت و شده تشكيل انقالب پيروزي دوران
دادگاهي هيچ و ميگردد تلقي عادي قانون بهمنزلة آن بات مصو دارد وجود آن
مÇانند بات صوÇم اين كند/ مطابقه اساسي قانون با خويش بهزعم را آن ندارد حق
نسخ را آنها ملي شوراي مجلس اينكه مگر االجراست, الزم و معتبر عادي قانون

نمايد/ الغا را آنها نگهبان شوراي يا و  كند



كÇه 1359.1.31 خة ورÇم و م . 1040 شÇمارة بÇه كويت در ايران اسالمي جمهوري سفير گزارش دنبال به /1
معاون بهعنوان اينجانب طرف از باال نامه بود, گرديده ارسال ارشاد وزارت به خارجه امور وزارت ط توس

شد/ نوشته پيشنهاداتي بر مبتني ارشاد وزير

تبليغاتاسالمي1

بدين كويت در ايران اسالمي جمهوري سفير گزارش مورد در اينجانب نظر
است: شرح

مسلمان تانزانيا مردم درصد چهل حدود ميشود معلوم گزارش به ه باتوج /1
انÇقالب بÇه تÇانزانÇيا احترام بنابراين ميباشند/ مسيحي عظيمي ا كثريت و هستند
تÇلقي مÇلت دو مشترك وجه كه است آن ضدامپرياليستي جنبه از ايران اسالمي
دÇض جÇنبة بÇايد جÇهان) هÇمه بÇلكه (و تÇانزانÇيا در اسالم تقويت براي ميشود/
بÇينالمÇللي سÇياست هÇمچنين و داده نشان عمل و نظر در را اسالم امپرياليستي

نمود/ خاذ ات را هدف اين پيشرفت مناسب
دÇض دنÇياي كنيم پيشرفت هرچه ما و///" نور فشاند "مه مصداق به گرچه /2
و گفتار به گوش Hصرف ما نبايد لذا و كرد خواهد پيدا حمله و انتقاد بهانه اسالمي
اين گرفت/ نديده را خارجي تبليغات نميتوان معهذا باشيم, داشته ديگران نظرات
مردمان و آنها ملل ذهن در ميشود انجام ما دشمن دولتهاي دست به كه تبليغات
توأم پيشداوري داراي اسالم و ما به نسبت را آنها بخشيده تأثير جهان هن خاليالذ



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه ë2

ديوار و بگيرند جبهه ما عملي و حرفي تبليغات مقابل در كه مينمايد سو¾ظني با
بسازند/ نفوذناپذيري

مÇعمول افÇريقا قÇارة در بخصوص وسيعي دامنهدار تبليغات بايد بنابراين /3
الفÇطر¸////) Ò� ع ÔولدÔي) فطرت به و بوده هن خاليالذ قاره اين بومي ملل زيرا شود/
اين دارند/ را عزيز اسالم به گرايش و حق پذيرش آمادگي عليهذا و نزديكترند
در هم و ايدÄولوژي قلمرو در هم ديگر طرف از Ç تÃوري هم و عملي هم بايد تبليغ

باشد/ Ç سياسي قلمرو
كرد: ر تصو ميتوان تبليغ نوع دو ايدÄولوژيك لحاظ از /ê

سعادت ن متضم كه اسالم اجتماعي اخالقي, مذهبي, عالية اصول بيان Ç الف

و دانشمندان بايد را وظيفه اين نيستند/ مسلمان كه كساني براي است عقبي و دنيا
همه گونه بتوانند كه گيرند گردن به معتقد و اصيل اسالمشناسان و اسالمي حكماي
زيرا گويند/ جواب Hمنطق و Hصحيح ميسازند وارد احكام و اصول بر كه را انتقادها

است"/ حمله از مضرتر بد "دفاع
اثر در كه كساني براي و متعهدين براي شرعيه مساÄل و اسالم احكام بيان Ç ب
اين در و وارد احكام بيان در كه كساني بسا چه گرويدهاند/ اسالم به ل او گروه تبليغ
وظيفه ارجاع و نباشد ساخته آنها عهدة از ل او گروه وظيفه ولي هستند مبرز زمينه
باشد/ داشته نيز مضراتي چهبسا بلكه نيست مفيد نهتنها ه عد اين به ل او گروه تبليغي

×
� عل نَّك ا و كه خليق مأمورين اعزام و روابط افتتاح با بايد سياسي زمينه در /ë

عظيم/ لقي Ôخ راست تو و /4 آيه قلم, سوره /1

خانوادهشÇان افراد و آنها رفتار همچنين و ساخته زنده خاطرها در را 1
oعظ لÔق Ôخ

تÇعدادي نمودن اضافه و نموده جلب را آنها باشد اسالمي تربيت به مربي مظهر
Âعم همچنين است/ مفيد سفارتخانهها كادر به (ê (بند مبلغين و اسالمشناسان

آورد/ عمل به سياسي اقتصادي, مالي, مساعدتهاي همه گونه بايد



ë3 اسالمي تبليغات

عملي كشورها اين مورد در را نفت بهاي ازدياد ميتوان اقتصادي زمينة در /ì
لÇالاق يا نفت بهاي معادل يا داده نفت نقدي كمك بهجاي را كمكها يا نكرده

كرد/ خريداري مفيد كاالي آنان از را قيمتها افزايش مازاد
كشورهاي ا كثر با را ما سياسي فضاي محسوس طور به كه تيرهاي روابط /7
مÇلل عÇددي ا كÇثريت زيرا دارد/ فراواني اثر سو¾ است, فرا گرفته مسلمان Hرسم
آنها تبليغات كه ميشود موجب ندارند حسنه رابطه ما با دولتهايشان كه مسلماني

افتد/ كارگر ما عليه
در صريح دخالت معناي به دول غالب را اسالمي انقالب صدور مسأله Ç الف

بÇا را مسÇلمان مÇلتهاي دشÇمني ميكوشند عليهذا و ميبينند خود داخلي امور
ضد اتهام بينالمللي, روابط گرفتن ناديده هام ات برانگيزند/ ما عليه شومي تبليغات
عÇليه عÇربي قوميت بيجاي تحريك سني, و شيعه اختالف ترويج بودن, عرب
يك و سياسي عنوان به ما كه شوند مطمÃن ا گر آنهاست/ كار وسايل همة ايراني,

ميشود/ كمتر روابط تيرگي نداريم دخالت آنها دولت كار در دولت
نكنيم; بيان را آن خودمان اينكه ولو است صدور قابل Hماهيت ما انقالب Ç ب
انقالب صدور براي ميكند/ پيدا را خود جاي جهان در اصيل مكتب و فكر زيرا
و پيامبر(ص) اسالمي حكومت مدل عنوان به خويش مملكت به ما كه است  كافي
را تشÇيع و واقعي اسالم ايدÄولوژيك, تبليغات با و بدهيم ساماني و سر علي(ع)
سÇاير و شÇيعيان شÇديم پيروز مشكالت بر ما وقتي فيالمثل بشناسانيم/ بهجهان
خÇواهÇند ايجاد اسالمي حكومت نخواهيم چه بخواهيم ما چه نيز عراق مسلمانان

ندارد/ فايده تبليغات بشكند بار اين زير در پشتمان ا گر نكرده خداي اما  كرد/
اين و ندارد خارجي وجود تشيع و اسالم گرفتن درنظر بدون ايراني مليت Ç ج
بÇلكه نÇيستند, مÇطلق يا وجه من خصوص و عموم فعلي اجتماعي شرايط در دو
يه تك بنابراين ميباشند; واحد Hمصداق كه هستند جدا گانهاي مفهوم دو گفت ميتوان
و نÇيست مÇملكت صÇالح بÇه آن تفكيك و جدايي بر كوشيدن و مطلب اين بر
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بÇالعكس ديگÇر گروهي و نژاد طرفدار را ما گروهي كه ميشود موجب بالنتيجه
كنند/ حمله ما به و كرده معرفي خودشان) تعبير (به انترناسيوناليست

كÇوتاه دوران در جÇز نÇيز GعدÇب و برخواست عرب قلمرو از اسالم چون Ç د

اسالم تاريخ طي در لذا بود, عربيت ب تعص دچار حا كمه دستگاه علي(ع) خالفت
جهان ا كثريت اذهان در را واحدي معناي بلكه و شده اذهان در متداعي عرب و
بلكه شود نفي مليتها كلي به كه نيست آن اشتباه اين با مبارزه راه برميانگيزد/

بشناسيد/ را يكديگر تا كرديم قبيلهها و جماعتها را شما و /13 آيه حجرات, سوره /1

لÇتعارفوا1 لÄباق و Hعوب Ôش ÖمÔنا كÖ جعل و حدود در ايراني مليت منجمله و مليتها بايد
نداهللاÇ ع مكÔم رÖك ا (انَّ را آيÇه دنباله و مليتها اين تساوي بتوان تا باشد تكيه مورد

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر سوره/ همان /2

نمود/ تبليغ را نژادپرستي نفي و قي×كÔم)2 Öت ا
همسايگان و اسالمي كشورهاي بخصوص و ملل تمام با بكوشد بايد ايران / 8
همانطور و شود اسالمي عظيم نهضت علمدار بتواند تا باشد داشته حسنهاي روابط
دامان به افتادن از هم و بگيرد را ارتجاع جلو هم است شده نقل الجزاير سفير از  كه
امكÇان حÇدود در نÇظر اين تأمين ميشود ر تصو و آورد, عمل به ممانعت چپ

ميباشد/
اين امت روزي كه دادند فارسي سلمان به كه بشارتي و نبوي حديث كه باشد
يÇابد/ مصداق كنند, هدايت اسالم به دورافتادهايد اسالم از كه را شما و بيايد مرد

آمين/



گرديد/ درج 1359 سال اطالعات روزنامه در /1

روزكارگر1

ماه (اول ارديبهشت 11 جشن برگزاري از بعد را مقاله و نظريه اين Hمخصوص
بÇهعنوان و نشÇود مواجه خواننده قبلي جبهه گيري با آن مطالعه تا مينويسم مه)

گيرد/ قرار موردنظر هي توج قابل مطلب
قبول بهعنوان جهان تمام در و همزمان كارگر روز بهعنوان روزي برگزاري
خود خاص ميهني مساÄل از صرفنظر جهان كارگران تمام كه است كلي نظريه اين
با ÇÇ امريكايي كارگر سرمايهداري اردوي در آيا دارند/ منفعت اشترا ك يكديگر با
بين اقتصادي رقابت بهوجود كه كاملي آ گاهي با خود, خاص فكر طرز و زندگي
كارگران با ÇÇ دارد انگليس) فرانسه, ژاپن, (فيالمثل ديگران با خود ملت و دولت
كارگر ديگر طرف از منفعت? تضاد يا دارد مشترك منفعت Âعم كشورها ساير
ميكند خودداري ايران مقصد به باري كشتيهاي بارگيري يا تخليه از كه امريكايي
اقÇتصادي تحريم خويش كارفرماي و دولت با همگام كه و/// انگليسي كارگر يا
و فشÇار عمل اين با كه نميدانند ميكنند اجرا و ميپذيرند را ما مستضعف ملت
ا گر و كرد خواهد مختل را او آسايش ميشود تحميل ايراني كارگر بر كه سختياي
بود? خواهد خارجي و داخلي ستمگران نفع به درآورد پاي از را او محال فرض به



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه ëì

قصد ما ناراحتيهاي و گرفتاريها زدن دامن با نيز آنان كه شويم قايل اينكه مگر
كارگران و ستمگر كارفرمايان بگوييم اينكه يا آورند جان به را ملت و كارگر دارند
تÇا مÇيدهند هÇم بÇهدست دست خÇود مشÇترك مÇنفعت حفظ براي كشورها اين
نÇاچيزي سÇهم مÇا شÇده غÇارت ثروت از و بخشند استحكام را استعمار پايههاي
در اشÇترا ك وقÇتي عÇليالقÇاعده بÇرسد/ غارتگران به عظيمي سهم و به كارگران
بÇين مÇنفعت اشترا ك اين كه ندارد مانعي هيچ شود تلقي توافق مبناي "منفعت"
خلق عليه آنان و آيد بهوجود و/// امريكايي انگليسي, كارگر و ستمگر  كارفرمايي
موجب اخالقي و فكري مبناي ا گر اما شوند/ هماهنگ ايران مسلمان و مستضعف
بلكه و جهان امروز مسلمانان تمام صورت آن در باشد انساني" "هدف در اشترا ك

بود/ خواهند مÆتلف و متحد هم با جهان مستضعفين تمام
دخالت و جهان موجود اردوهاي در بزرگ دول اقتصادي رقابتهاي مسأله
مبناي كه جهاني سطح در كارفرما" Ç " كارگر گروهبندي بهعكس ميهني عواطف
اقÇتصادي رقÇابت مÇبناي بÇر گÇروهبنديهايي است, بÇوده ماركسيسم استدالالت

ميآورد/ بهوجود
كارگران با فرانسه تلويزيون راديو طرف از كه مصاحبههايي در قبل سال چند
كارفرما با (آيا كه خبرنگار سÆال مقابل در آمد, بهعمل ژاپن كارگري نمايندگان و
يا زدهايد دست مبارزه ديگر طرق يا اعتصاب به هرگز آيا و نه يا داريد اختالف
ÂعÇف زيÇرا نزدهايم دست مبارزه به هرگز اما داريم اختالف گرچه داد, پاسخ نه)
تÇضعيف بÇا كÇه هسÇتند د ترصÇم ژاپÇن اقتصادي رقباي و داريم مشتركي دشمن

كارفرماست/ با آمدن كنار در ما مصلحت عليهذا بكوبند را مملكت اقتصادمان
بگيريم وحدت موجب را ايدÄولوژي مبناي ا گر گفتيم كه همانطور عليهذا
با مستضعفين تمام ايران اسالمي انقالب در متحدند/ هم با جهان مستضعفين تمام
آمدند/ كنار هم با همه و همه و/// بازرگان كارگر, كارمند, دهقان, شدند: مÆتلف هم
روز از كÇارگر روز جÇاي بÇه كÇه است مÇقتضي انÇقالبي چنين از تجليل بنابراين



ë7 روزكارگر

آيد/ بهعمل تجليل مستضعف
بÇرگزاري بÇا خÇود خÇيال بÇه اجÇتماع زالوهÇاي هÇمان طاغوتي نظامهاي در
اصطالح به نيز را خود كارگران سر ميخواهند امثاله و مه ماه ل او نظير جشنهايي

زنند/ گول را آنان و بمالند شيره
شهر در كارگران از معدودي ه عد كه است مناسبت اين به مه ماه ل او انتخاب
و زدند دست اعتصاب به ندارم) خاطر به االÐن كه ديگري شهر (يا سانفرانسيسكو
بهتسليم را كارفرما و رسيد نتيجه به پيش سال صد يك مه ماه ل او در اعتصاب اين

نمود/ وادار
مستضعفين مبارزه يك از تجليل با بايد و است مطرح مبارزه اهميت هرگاه
صÇنعت عزيز كارگران مبارزات در را ايام بهترين داشت نگه زنده را آن خاطره
كارگران نصيب ميتوان كما كان را افتخار هم اينجا در كرد/ جستجو ميتوان نفت
پشت بستند; خواران جهان روي به را نفت شيرهاي آنان كه روزي زيرا دانست,
بÇاور را ايÇران طÇاغوتي رژيم سقوط لحظه آن تا كه امپرياليسمهايي لرزيد/ دنيا
در سعي هنگام همان از و است رفتني رژيم آن كه نمودند پيدا يقين نميكردند
مÇيكردند/ هÇموار خÇويش خيال به را خود آينده راه و نموده طاغوت از دوري
شكÇوهمند اعÇتصاب شروع را مستضعف روز يا كارگر روز كه بهتر چه عليهذا
و اسالمي انقالب نهايي پيروزي به ه باتوج اينكه يا بگيريم, نفت صنعت  كارگران
شكستند; را طاغوت كمر خود اعتصاب با كه كارگران همان طاغوتي رژيم سقوط
باز مملكت اقتصاد احياي براي را نفت شير و بازگشته خويش كار به رهبر امر به
پÇيروزي بهعنوان ميتوان را آن د مجد جريان و نفت شير بازشدن روز نمودند/

گرفت/ جشن جهان مستضعفان



وي و شÇد سÇو¾قصدي وقت, رÇÄيسجمهور طرف از منصوب تلويزيون, دو كانال سرپرست به نسبت /1
اما نمود/ صادر سمت اين به را كسي انتصاب حكم وقت كل دادستان نمييافت/ حضور كار محل به آن از پس
سÇرپرست دارنÇد حÇق چÇه كÇل دادسÇتان آقÇاي كÇه شد ايراد و گرفت قرار فراوان اعتراض مورد عمل اين
تÇلويزيون چÇون گفتند: تلويزيوني مصاحبه يك در خود عمل توجيه مقام در ايشان كنند/ تعيين تلويزيون
ايÇن از بÇعد كÇنند/ مÇلغي را صÇادره حكم حاضرند و كردهاند اقدام كاري چنين به ايشان بود, بيسرپرست

نيافت/ انتشار ولي شد نوشته ايشان به 1359 سال در باال نامة مصاحبه

نامهانتقادبهدادستانكلكشور1

تعالي بسمه

كشور كل دادستان آقاي//// حضرت
عليكم سالم

صÇاحبنظران از كÇه خودتان دعوت برحسب جنابعالي مصاحبه مورد در
لبيك به موظف را خود انقالب مبارزين اقل بهعنوان هم مخلص خواستهايد, نظر

اÆXمن�: تنÖفع كÖري× الذ انَّ ر ك ذف دانستم;
نيست سفيه و محجور يا بيسرپرست يتيم طفل تلويزيون راديو سازمان /1
حسبي امور منباب جنابعالي كه نيست بالوارث يا بالصاحب آن اموال همچنين

فرماييد/ ف تصر آن در
متن نيز و مه مقد به ه باتوج حتي است مردم از ناشي حكومتي قدرتهاي /2



ë9 دادستانكلكشور به انتقاد نامه

فقيهي آن به فقط امر واليت كه است روشن اساسي, قانون 107 و ëì و ë اصول
جÇناب نÇخستوزيري فÇرمان در نÇيز امÇام و برگزينند را او مردم كه دارد تعلق
كان لو شريفه آية بود اين از غير ا گر فرمودند; اشاره نكته همين به بازرگان مهندس

ميشدند/ تباه دو هر ميبود, اهللا جز خداياني آسمان و زمين در ا گر /22 آيه انبيا¾, سوره /1

ميشد/ ذهن به متبادر لفسدتا1, اهللا الا Õ¹ Ò ßG ا× F
ß
zف

مناصب قبول است/ مردم موردقبول و متبع فتواي معناي به اساسي قانون /3
منصب هر صاحب شخصي/ فتواي از نه فتواست آن از اطاعت مستلزم حكومتي
حق بهانهاي هيچ به و بخشيدهاند او منصب به مردم كه دارد واليت همانقدر فقط

كند/ تجاوز حدود آن از دانسته, آنان قيم را خود ندارد
غÇبطة رعÇايت بÇا ولو ندارد موقوفه در دخالت حق متولي جز كس هيچ /ê

است/ الرعايه الزم قاعده اين اجتماعي امور توليت در اولويت قياس به وقف/
نبودن مجاز البد بازرسي, براي جمهوري رياست دعوت قبول عدم علت /ë
دوم مقام رÄيسجمهور كرديد/ عمل آن خالف Gبعد خود كه است كل دادستاني
به مراجعه است/ مردم مستقيم منتخب و بشناسد) سومي مقام قانون اينكه (بدون

است/ جمهوري رياست صالح مقام كه ميسازد روشن 113 اصل
مانده ق معو قضايي عالي شوراي و كل دادستان مستقيم وظايف فانه متأس /ì
نظارت و هستند خودسر انقالب دادگاههاي است, منحل Âعم دادگستري است/
عضو و مبارز رجل بازداشت مانند ي مهم امر است; صفر مادون آنها بر جنابعالي
و قضاÄيه قوة ضابطين است, بوده شما بياطالع خودتان گفتة به بنا انقالب شوراي
خبر شما يا و ميكنند عمل خودسرانه آن دادسراي و انقالب دادگاههاي مأمورين
و اساسي قانون صريح لحن برخالف محا كماتي ميكنيد; تسامح و تجاهل يا نداريد
عÇالقه يÇا قÇدرت شÇما و مÇييابد جريان مردم منصوصه حقوق كردن پايمال با
بÇعضي ارتكÇاب جÇنابعالي نظر از كه است ب تعج نداريد/ دخالت و بهنظارت



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه ì0

وظايف همه اين آنگاه است/ وحدت زدن بههم آنها بيان اما ندارد اشكالي اعمال
با ارتباطي هيچگونه كه تلويزيون راديو سازمان براي فرموده, فراموش را سنگين

ميشويد/ نگران ندارد قضاÄيه قوة
فانه متأس كرد/ الغا را احكام ميتوان ندارد اشكالي كه فرموديد مصاحبه در /7
كه ميدهد نشان مصالحه بر مبني مبلغي آقاي به شما پيشنهاد همچنين عبارت, اين
است/ مصالحه قابل كه ميدانيد شخصي مايملك و طلق ملك را وظايف و مشاغل
كه است آن كار بهترين معاويه/ عزل موقع در كجا علي(ع) فرمايش و كجا اين
اسÇتعفا آن كفاره به و فرموده خطا به اقرار بيانيهاي ضمن احكام آن الغا بهجاي

فرماييد/
يادآور را اسالم صدر عرب برادر داستان ارادت عرض تجديد با خاتمه در
اميدوارم داد/ حواله شمشير به قانون از تخطي مقام در را خليفه كه برادري ميشوم;
خويش حقيرانه ولو مبارزات بهدنبالة كه ببخشيد مرا خويش اسالمي صدر سعة با

عبات نم� ع الم والس نكنم/ ي تأس عرب برادر آن به كه آمد حيفم خود عمر طول در
/ دي× ÔGا



شد/ نوشته 1359. 3.22 تاريخ در /1

نامهبهوزيرارشادمليدرموردمطالبنادرستراديوهاوجرايدخارجي1

ملي ارشاد وزير آقاي جناب
گÇزارش ما محرمانه نشريههاي كه قراري به خارجي جرايد و راديوها بعضي
آن بودن مغرضانه من بهنظر كه ميگويند عجيبي دروغهاي و مزخرفات ميدهند
رايج مردم بين درگوشي و مخفيانه بهصورت فانه متأس منتها پيداست/ آن متن از
و "مÇنار مسÇتهجن عÇاميانه مثل كه است دروغ چنان آن حرفها گاهي ميشود/
از جÇلوگيري و مبارزه طريق بهترين من نظر به ميآورد/ بهخاطر را  گنجشك"
گاهي حتي (و آنها مغرضانة گفتههاي و اخبار بعضي عين كه است آن غلط شايعات
پخش اسالمي جمهوري سيماي و صدا از ني معي برنامة در ميشود) گرفته كه نواري
را دروغهÇا نÇيز انÇقالب دÇض و است شده گفته دروغها چه بدانند مردم كه شود
شÇوراي تÇصويب بÇه چÇنانچه فÇوق پÇيشنهاد نكنند/ منتشر مخفي اخبار بهعنوان

بود/ خواهد مفيد من نظر به آن اجراي برسد انقالب



/417 ش ,(1359 آذرماه 15 (شنبه روزنامةانقالباسالمي, /1

مظلوميبهنامقانوناساسي1

جنگ زمان مجازاتهاي تعيين

æÍ
Ô
½Öني àÍ¼نا Öن م Öله فرياد است, تاريخ شهداي خون تبلور كه ما اساسي قانون

بÇهخاطر مÇرا اسÇتحكام مÇيزند فÇرياد كÇه بشÇنويد بشÇنويد/ را آن بÇÇرميآورد/
مشكنيد/ درهم وحدت حفظ بهانة به و قدرتطلبي

گفتار نهتنها و (عمل عملي هرگونه و دارد ضرورت مردم اقشار تمام وحدت
سپر زير و وضعيت اين از فرصت اغتنام اما است/ مضر وحدتشكن نوشته) يا و
اينجاست است/ كبيره گناه اساسي قانون ره مقر حدود به تجاوزكردن سكوت اين
كبيره گناه خود بلكه نيست, وحدتشكن نهتنها سكوت گناهي چنين مقابل در  كه
باشد تحصيل قابل كبيرهاي چنين ارتكاب با كه وحدتي ميآيد/ بهحساب ديگري
ميشود/ ديده مردهها بين گورستان در كه است خفقانآوري وحدت نيست) ( كه
را آن امام كه قانوني است/ اساسي قانون مردم و مراجع همه اعمال تشخيص مبناي
هر تشريع از بعد كه (ص) نبيا كرم سنت از پيروي به و فرمودهاند امضا و تنفيذ
توصيه را آن اجراي و شمرده محترم را آن ميفرمود, اطاعت آن از نيز خود قانون

ميفرمايند/



ì3 اساسي قانون نام به مظلومي

تا بشناسند را مختلف عقايد گيرند/ قرار امور جريان در بايد جهت هر به مردم
نÇÔه آيÇة دستور به بنا نمايند/ تقويت را آن و پيروي حق از نموده, طرد را باطل
Öتغب Öن اف F Ô ÒyÖيب لحوا Öصاف تتلوا ÖقI Òمن�ÆXا ن م تانف Äطا Öنا و ميفرمايد: كه حجرات سورة
با مÆمنين از گروه دو (ا گر اهللا/// رÖما� ا ÒÑ� ت Ø� ح بÖغي ت � ال فقاتلÔوا االÔخÖري× Ò� ع F Ô ×vد Öحا
يكي ديديد هرگاه پس شود; برقرار صلح آنها بين بكوشيد كردند, جدال يكديگر
امر اطاعت به تا بجنگيد تجاوزگر با ميكند تجاوز و ستم ديگري به گروه دو آن از
(و اعمال شده, وارد نظرات و عقايد تعارض اين در موظفند مردم بازگردد) خدا
و نمايند ارزيابي را مملكت رجال است) سكوت تقاضاي موضوع كه اقوال نهتنها
آنÇان از نميتوان و است قهري مردم دخالت لذا و بگيرند را حق جانب آنگاه
سÇرنوشت در دخÇالت مة مقد بررسي اين زيرا نشوند, مباحث اين وارد خواست

است/ واجب واجب مة مقد و است
شده اطالق بدان بخشنامه و آييننامه نام كه قضايي عالي شوراي اخير به مصو
و تÇوجيه هÇيچگونه و است مخالف اساسي قانون با بديهي و روشن بهطور است
آمد آفتاب پوشاند: نميتوان گل با را آفتاب زيرا بپوشاند را آن نميتواند استداللي

آفتاب/ دليل
را آن مÇاهيت وجه هيچ به بخشنامه يا آييننامه بهعنوان به مصو اين تسمية
گولزدن براي بقالي كه ميشود يادآور را مشهور طنز تسميه اين و نميدهد تغيير

"سركه"/ نوشت: عسل شيشه روي مگسها
قانون 138 اصل (طبق دولت هيأت و وزرا نيز را بخشنامه و آييننامه تازه,
كه دارد قانوني لوايح تدوين و تهيه حق قضايي عالي شوراي بنويسند/ بايد اساسي)
تقديم مجلس به وزيران هيأت تصويب از پس 7ê اصل تصريح به بنا لوايح اين

ميشود/
منطقي توجيه هيچ و است اساسي قانون مخالف زير جهات به بنا به مصو اين

ندارد: وجود آن براي



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه ìê

انقالب شوراي 13ë8.3.27 به مصو انقالب دادگاههاي آييننامه 12 مادة /1
طبق <مجازاتها است: چنين است, گرفته قرار استناد مورد امر توجيه براي  كه
غيرمشروع راه از كه اموالي ضبط و تبعيد حبس, اعدام, شامل و اسالم شرع حدود
امÇوال ضÇبط مÇورد در تÇبصره: ÇÇ بود خواهد ديون تسوية از پس آمده بهدست
قانوني نفقه باشد نداشته مشروعي دارايي عليه محكوم كه درصورتي غيرمشروع

بود/> خواهد دولت با دادگاه تشخيص به او واجبالنفقه اشخاص
كÇه نميشود استنباط هيچوجه به ماده اين عبارت از كه ميفرماييد مالحظه
است) نداشته خارجي وجود ماده تصويب تاريخ در ( كه قضايي عالي بهشوراي

باشد/ شده داده قانونگذاري اجازه
صالحيت در زير جرايم به <رسيدگي ميگويد: سابقالذ كر آييننامه 2 مادة /2
كه است مواردي به ناظر 12 مادة بنابراين و است///> اسالمي انقالب دادگاههاي
شÇوراي وجÇه هÇيچ بÇه و بÇاشد انÇقالب دادگÇاه صÇالحيت در جÇرم بÇه رسيدگي
يا و كند ر مقر انقالب دادگاههاي براي را جديدي صالحيت ندارد حق عاليقضايي
ميكند تأسيس خود كه دادگاهي به و گرفته صالحه دادگاه از را جرايمي به رسيدگي
كÇه دادگÇاهي از نÇميتوان را كس هÇيچ ///> :3ê اصÇل موجب به زيرا كند; اعطا
قانون 1ë9 اصل موجب به و كرد/> منع دارد را آن به مراجعه حق قانون بهموجب
و دادگÇاهها تشكÇيل است/ دادگستري شكايات و تظلمات رسمي مرجع اساسي,

است/ قانون حكم به منوط آنها صالحيت تعيين
تصويب به 13ë8.3.27 جلسه در شد ذ كر آن 12 و 2 مواد كه آييننامهاي /3
انقالب شوراي اما است, گرديده ثبت 7.2ê82 شماره به و رسيده انقالب شوراي
به را انقالب ضد جرايم به رسيدگي فوقالعاده دادگاه قانوني اليحه 13ë8.ê.ë در
و نسÇخ مÇيكند/ نسÇخ را سابقالذ كÇر آييننامه كه نمود تصويب 7.280ë شماره
مورد در لي مفص شرح اسالم فقهاي تمام كه است مباحثي از آن به مربوط مساÄل
شرع برخالف منسوخه قانون اجراي ناسخ, قانون تصويب از بعد كردهاند/ بيان آن



ìë اساسي قانون نام به مظلومي

دادگسÇتري وزيÇر بÇه نÇاسخ اليÇحه در مÇيباشد/ مجازات مستوجب خود و بوده
وظايف او كار به شروع و وزير تعيين با ميرود اميد كه است شده ل محو وظايفي
ديوان در فرجام قابل ابد حبس و اعدام مجازاتهاي همچنين گردد/ اجرا مرقوم
يك در حتي قاعده اين نميشود ر تصو فانه متأس است/ شده شناخته كشور عالي

باشد/ شده اجرا مورد
تÇصويب با زيرا است, شده نسخ نيز ديگر بار يك سابقالذ كر آييننامه /ê
تلقي منسوخه آن با مخالف رات مقر كليه 13ë8 آبانماه در اساسي قانون مستقيم
و قÇضاÄيه قÇوة رات قرÇم و شد خواهد داده شرح Âذي كه جهاتي بنابر و ميگردد
ميباشد/ سابقالذ كر آييننامه رات مقر ناسخ اساسي قانون در مندرج ملت حقوق

است/ آييننامه ناسخ شد خواهد بيان Gبعد كه اصولي متن و شد ذ كر كه اصولي
استناد به فعلي ترك يا فعل <هيچ ميدارد: ر مقر اساسي قانون 1ì9 اصل /ë
لغت استعمال كه نميشود/> محسوب جرم است شده وضع آن از بعد كه قانوني
جرم را آن قانون مگر نيست جرم عملي هيچ كه است آن اصل اين مدلول و قانون

آييننامه)/ اصطالح به (نه بداند
تنها بايد آن اجراي و مجازات <حكم ميدارد: ر مقر اساسي قانون 3ì اصل /ì
كه 1ë9 اصل طبق صالح دادگاه و باشد/> قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از
قانون فقط بنابراين باشد/ كرده تأسيس را آن قانون كه است دادگاهي شد ذ كر Hسابق
و كÇند اعÇطا جÇرم عنوان آن به كرده, تحريم را مجازي اعمال ميتواند كه است

نمايد/ تعيين مجازات
مجلس طريق از نه مقن قوة <اعمال ميدارد: ر مقر اساسي قانون ë8 اصل /7
آن بات صوÇم و ميشود تشكيل مردم منتخب نمايندگان از كه است ملي شوراي
ابالغ قضاÄيه و مجريه قوه به اجرا براي ميآيد بعد اصول در كه مراحلي طي از پس
هÇيچ و است مÇجلس صالحيت در Gمنحصر قانونگذاري وظيفه لذا و ميگردد/>

كند/ تجاوز اسالمي شوراي مجلس صالحيت به ندارد حق مرجعي
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مÇيدارد: ر قرÇم و نÇموده موسوم قوا تفكيك عنوان به را منع اين ë7 اصل
قوه و مجريه قوه نه, مقن قوه از: عبارتاند ايران اسالمي جمهوري در حا كم <قواي
قÇانون ايÇن آينده اصول طبق بر و است امامت و امر واليت زيرنظر كه قضاÄيه
بÇهوسيله آنÇها مÇيان ارتÇباط و يكÇديگرند از مسÇتقل قÇوا ايÇن ميگردند/ اعمال

ميگردد/> برقرار رÄيسجمهور
آن صÇالحيت تÇعيين و دادگÇاه تشكÇيل شÇد مÇذكور كه 1ë9 اصل طبق / 8
نÇام بÇهخود كÇه افرادي و سازمان هر بنابراين باشد, قانون بهوسيله بايد Gمنحصر
اسالمي شوراي مجلس به مصو قانون اينكه بدون كنند اطالق دادگاه قاضي يا دادگاه
اسالمي جمهوري عليه قيام منزلة به نگوييم ا گر و بوده متخلف باشد داده اجازه
خواهد مجازات يا ديه قصاص, مستوجب مورد, برحسب آنها اعمال الاقل است

بود/
رسيدگي كه غيره/// و معبر سد گرانفروشي, احتكار, قبيل از جرايمي همچنين
رسيدگي ديگري دادگاه در نميتواند است قانوني دادگاههاي صالحيت در آنها به

باشد/ قانون موجب به بايد نيز آن نفي يا صالحيت تغيير زيرا شود
مواد به مستند و مستدل بايد دادگاهها احكام كه ميدارد ر مقر 1ìì اصل /9
171 اصÇل و بÇاشد قÇضايي) عالي شوراي آييننامه Hاصطالح به مصو (نه قانوني
يÇا تقصير اثر در <هرگاه ميدارد: بيان چنين را مسÆوليت اين از حاصله ضمان
يا مادي ضرر خاص مورد بر حكم تطبيق در يا حكم در يا موضوع در قاضي اشتباه
ضÇامن اسÇالمي موازين طبق ر مقص تقصير درصورت گردد كسي ه متوج معنوي
از حال هر در و ميشود جبران دولت بهوسيلة خسارت اينصورت غير در و است
دشÇمنان و واقÇعي انÇقالب ضد زودي به انشا¾اهللا ميگردد/> حيثيت اعاده متهم
آن در مييابد/ استقرار اساسي قانون و ميشوند سركوب اسالمي اصيل جمهوري
مجازاتهاي به محكوميت و غيرقانوني دادگاه احكام صادركنندگان و آمرين روز
مÇتخلفين تÇعزير يÇا حÇد HيانÇاح و ديÇه يÇا قÇصاص تÇقاضاي موجب غيرقانوني
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خواهد بود/
آن بÇعدي تÇوضيحات و تعزيرات تعيين عنوان به به مصو اين توصيف /10
آن و ///> مÇينويسد: نÇوزدهم بÇاب از سوم مطلب در عباسي جامع نيست/ صحيح
كه است اهانتي يا و عقوبت شرع حسب به و است تأديب معني به لغت در [تعزير]
را آن مقدار و باشند كرده نباشد حد موجب كه گناهاني كه دارد تعلق جماعتي به

شد///>/ خواهد مذكور كه مورد پنج در مگر نساخته ن معي شارع
چنين را تعزير مستوجب 282 مسأله ل, او جلد المنهاج, تكمل¹ در همچنين و
من Ôراهماي ب س Ò ßM Ôا¡ا كم ره عز Gعامد HXعا HيGا Hواجب ك رت او Hم رT ل عف Öنم> ميكند بيان

اXصلح¹///>/
Gا تقدير ال Õ¹اهان او Õ¹عقوب HعÌ¾ و التأديب Ô¹لغ Ôالتعزير> ميدارد: بيان چنين مسالك

معناي كه مذكور تعاريف bاع/> واال ن¹ الس و Ôالكتاب Fzف Ôواالصل Hغالب عÌ Ø¿ال صلاب
غÇالب كÇه بÇهنحوي است اجÇماعي مÇيكند بÇيان مÇتفاوت عبارات در را واحدي
كنند عنوان را جديدي تعريف خود رساالت در كه نديدهاند الزم فقها از رين متأخ
احكام و تعاريف اين به ه توج با كه پرداختهاند تعزير احكام ذ كر به Hمستقيم و

فقها:
از و زمان مقتضيات به بنا است ممكن منصوصه محرمات از نظر صرف Ç الف
حرمت به شيرازي ميرزاي مرحوم فيالمثل كند اعالم را حرمتي فقيه اجتهاد, باب
رأيي چنين تا دادند, نظر پپسيكوال حرمت به بروجردي آقاي مرحوم و تنبا كو
حÇرمت فتوا آن صدور با اما بود; مجاز شي¾ دو اين از استفاده بود نشده صادر

گرديد/ واجب تعزير خطا كار مقلدين بر و شده ايجاد
زنÇدگي عÇادي شرايط در Hغالب قضايي عالي شوراي به مصو در مذكور موارد
بهمقتضيات بنا را آنها حرمت صالح مرجع بايد Gبدو لذا و ميشود تلقي مجاز امري

داد/ تعزير به حكم آن براي بتوان تا دارد اعالم جنگ زمان
شوراي مجلس به مصو قانون فقط شد, ذ كر Hسابق كه 1ì9 اصل مدلول به بنا
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نمايد/ ممنوع و كند تحريم را مباحي امر ميتواند كه است اسالمي
< گذشته است: شده ذ كر موارد بعضي در قضايي عالي شوراي به مصو در Ç ب
كرده جمع تعزير با را حبس مجازات و ميكند> تعزير را متهم دادگاه حبس, از///
بÇوده تÇعزير بر اضافه مجازاتهايي تعيين شورا, منظور ميشود روشن كه است
بهموجب بايد شد ذ كر Hسابق كه 3ì اصل برطبق نيز مجازات هرگونه تعيين است/

باشد/ مجلس به مصو قانون
جنايت و مفعول و فاعل اختالف <برحسب تعزير نوشتهجامععباسي, بنابر Ç ج
در اختالف بنابراين ميگردد/> اجرا ي خاص نحو به شهر هر در و ميشود مختلف
تعزير نميتوان و است آن ذات جز¾ است) شده ص مشخ كه مورد پنج (جز تعزير

درآورد/ خاص قالب در و كرده تعيين قبل از را
انقالب دادگاه متصدي كه مجتهديني بر آن اجراي الزام و رات مقر اين تحميل
تقليد آنكه حال و است قضايي عالي شوراي از تقليد به آنها الزام منزلة به هستند

است/ حرام مجتهد بر
اين تعيين درآيند, قالب در تعزيرات كه باشد داشته ضرورت فرض بر Ç د
اقتضاي تشخيص با دارند حق كه باشد اسالمي شوراي مجلس ناحية از بايد قوالب
امام و تصويب با مردم زيرا نمايند; تصويب جديد رات مقر اجتهاد منباب و زمان
و نمودهاند وا گذار شورا مجلس به حيث اين از را امر واليت اساسي قانون امضاي با
تحميل دادگاهها بر را خود نظر كه ندارد واليتي زمينه اين در قضايي عالي شوراي

نمايد/
كه اساسي قانون اين كنند تأ كيد امور اولياي به خواستاريم امت امام از Ç Á او
است شده مزين ايشان امضاي به آن ذيل و بوده شهيد هزار صدها خون آن مركب
را آن نÇدارد قÇح مÇقامي هÇيچ و كس هيچ و بهانه هيچ به و ميباشد الزماالتباع

كند/ لگدمال
كه است صالحيتي به محدود مقامات از يك هر واليت كه فرمايند يادآوري
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است/ شده ر مقر برايش قانون در
كنندگان لگدمال و سابق اساسي قانون سرنوشت از بايد كه فرمايند يادآوري
كاغذ به و پيمود دراز ساليان طي قانون آن كه را راهي فانه متأس گرفت/ عبرت آن
شبه يك طفل اين كرد/ طي كوتاهي ت مد در قانون اين شد, بدل بياعتباري پاره

ميرود/ صدساله ره
كه اختياراتي و صالحيت وظيفه خواستاريم اسالمي شوراي مجلس از Ç Hثاني
حÇتي كرده تلقي امانت عنوان به سپردهاند آنها به اساسي قانون موجب به مردم
تجاوز آن صالحيت و قلم به ندهند اجازه و كرده پاسداري آن از جان بهقيمت

شود/
اما است, امور همه در عاليه نظارت به موظف 10 اصل موجب به مجلس عجبا
نه مقن قوه واقعي تضعيف موجب كه را خويش صالحيت حدود به تجاوز فانه متأس
وحÇدتشكن اساسي قانون خالف اعمال برنميآورد/ دم و ميگيرد نديده است

مجلس/ يا مردم نظارت و انتقاد نه است
رÇÄيسجمهور رهبري مقام از <پس اساسي قانون 113 اصل طبق بر Ç Hثالث
روابط تنظيم و اساسي قانون اجراي مسÆوليت و است كشور رسمي مقام عاليترين
مربوط رهبري به Hمستقيم كه اموري در جز را مجريه قوه رياست و سه گانه قواي
اصل اين در مذكور وظيفة ميخواهيم جمهوري رياست از دارد>/ عهده به ميشود

گردند/ اساسي قانون نقض مانع و كرده اجرا را
(مÇحض را قÇانوني به صوÇم ايÇن Gفور ميخواهيم دادگستري وزير از Ç Hرابع
فÇراوان فÇوريتهاي قÇيد بÇا مرتكبين) گناه بار شدن كمتر محض و خدا رضاي
مدني, مسÆوليتهاي آن تصويب با كه باشد دارد/ تقديم اسالمي شوراي بهمجلس

يابد/ تقليل انتظامي و جزايي



در آن ل او قسÇمت كÇه 1359.12.6 تÇاريخ بÇه روز مسÇاÄل بررسي حقوق سمينار در سخنراني كامل متن /1
اسÇفندماه 17) ,145 ش روزنÇامه, هÇمان در دوم قسÇمت و (1359 اسÇفندماه 14) ,142 ش روزنامةمÇيزان,

شد/ چاپ ,(1359

گروگانهاازنظرقانوناساسي1 ماترسميآزادي بررسيمقد

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
گروگانها آزادي رسمي مات مقد "بررسي امروز سخنراني موضوع و برنامه
حÇقوقي ديÇد از هم آن و آن رسمي مات مقد فقط گروگانها مسأله از كه است"
نوشتههاي و مقاالت امر, مات مقد شروع از گرچه گرفت/ خواهد قرار موردبحث
است/ مانده نا گفته نكات بعضي معهذا ولي است, شده نوشته اينباره در فراواني
كÇنيم> بÇحث مÇرده مسأله يك از ديگÇر كه نيست <صحيح ميشود: گفته اينكه
مرده ما سرنوشت در هم و طبيعت در هم درضاخان محم نيست/ درستي استدالل
عدل جمهوري استقرار به ما عالقه تا كنيم ياد او رژيم از روز هر بايد معهذا است,
احسÇاسات از دور و بيطرفي با مسأله بررسي ا كنون و گردد; افزونتر اسالمي

دارد/ بيشتري امكان
روزهاي و هفته چند اين بخصوص كه امر مسÆولين از بايد سخن شروع در
بههر را مسأله اين تا كوشيدند و كردند حرام خود بر را خورا ك و خواب قضيه اخير
و مÇيكردند را كÇار ايÇن زودتÇر خÇيلي كÇاش اي متشكرم/ كنند, حل شده نحوي
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دولت قدرت بلكه شخصي قدرت (نه قدرت موضع از است شده گفته كه همانطور
از آن حل به ناچار تا ميكردند حل را آن بينالمللي) روابط در اسالمي جمهوري
اما ضعف, با نه ميماليديم خا ك بر قدرت با را امريكا پوزة و نشويم ضعف موضع

افسوس////
و پنجاه اين به كه است تسميهاي شود بررسي بايد ل او مرحله در كه نكتهاي
ندارد; يتي اهم نامگذاري كه شود ر تصو چهبسا است, شده اطالق امريكايي نفر دو
روزنامهها در نمود/ ه توج بايد نيز نامگذاري خود به حقوقي مساÄل در همواره ولي
گÇاهي گÇروگان, گاهي را اينان دولتي رسمي اسناد و اوراق حتي و مردم لسان و

ناميدند/ مجرم يا متهم جاسوس,
و امÇريكا تÇجاوزات بÇه نسÇبت كÇه شÇديدي نÇفرت دنÇباله بÇه ايÇران مÇلت
مÇناسبي عكسالعمل ميكرد, احساس خود سرنوشت در دولت آن دخالتهاي
امر, مات مقد از اينكه باوجود را گروگانگيري عمل لذا و دهد نشان ميخواست
ميتوان لحظه آن از و نمود تأييد نداشت آ گاهي آن ترتيبات و مجري سازمان
دهيد تحويل را شاه ميزد: فرياد ملت بودند/ ملت گروگان نفر دو و پنجاه اين  گفت
كه هم را او اموال مرد, كه شاه كنيم/ آزاد را گروگانها تا سازيد مسترد را او اموال و
يعني گرفتند گروگان ما از هم آنها زيرا شدند آزاد گروگانها معهذا ندادند; پس
از جÇنگ در را خÇود نÇفر هزار صدها كه امريكا براي نمودند/ توقيف را ما پول

نفر/ دو و پنجاه جان نه است مهم ميليارد به هم آن دالر و پول ميدهد, دست
بودن, جاسوسي ابزار و بودن سفارت كارمند اعتبار به را گروگانها اين ملت
ايÇن مÇحكوميت حكÇم مÇلت عواطف و احساسات ميدانست/ مجرم و جاسوس
حكÇم بهمنزلة آنها بودن گروگان بنابراين نمود; تبليغ و اعالم را نفر دو و پنجاه
در را آنÇها و مÇيكند صادر متهمين مورد در دادگستري كه بود موقتي بازداشت
ميكند حكم كلي اصول عليهذا ميدارد/ نگه خويش دسترس در محا كمه انتظار
گرفتن تحويل از بعد بالفاصله است مردم خواستهاي مظهر و نماينده كه دولتي



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه 72

اقتضا بينالمللي و سياسي عاليه مصالح هم ا گر و نمايد اقدام محا كمهشان به آنها
متبوعهشان دولت به را آنها محكوميت حكم صدور از بعد كنند, آزاد را آنها دارد
گروگان بهعنوان نفر دو و پنجاه نگهداشتن اال و نمايد تسليم الجزاير) دولت به (يا
پÇذيرفته عرفي و شرع هيچ در و نيست صحيح قانوني و رسمي دولت طرف از
قÇرار دولت بÇازداشت در محا كمه انتظار در بلكه نبودند گروگان اينها نميشود;

داشتند/
را حرفي همان بايد و بوده مردم نماينده مجلسيان و مجلس كه است درست
مÇلت كه صالحيتي حدود به بايد حال عين در اما ميگويند, موكلينشان كه بزنند
ل حوÇم مÇجلس به را قانونگذاري ملت كنند/ ه توج نيز است كرده وا گذار بهآنها
گزارش است/ كرده ل محو قضاÄيه بهقوة را مجرميت اعالم و محا كمه ولي  كرده,
دو و "پنجاه از بارها متن و مه مقد در رسيد/ مجلس به گروگانها ويژه  كميسيون
تقسيم و اساسي قانون تصويب از بعد آنكه حال است/ گفته سخن امريكايي" مجرم
دادگاههاي احكام فقط و است قضاÄيه قوة با دادرسي و محا كمه وظيفه صالحيتها
يك بÇه و كÇند اعÇطا فÇردي بÇه "مÇجرم" عنوان و صفت ميتواند قانوني صالحه
قÇضاÄيه قÇوة صÇالحيت در مÇجلس طÇريق ايÇن به نمايد, مجرم اطالق بازداشتي
را نكته اين تا است رسيده نگهبان شوراي نظر به نه به مصو اين است/ كرده دخالت

است/ شده صادر جمهور رÄيس طرف از آن اجراي و دستور نه و دهند تذكر
ايÇن بÇه مÇحتاج نÇيست قÇانون به مصو اين چون كه شود ر تصو است ممكن
بايد و بوده مجلس تصميمات اهم از كه داشت ه توج بايد اما نميباشد, تشريفات
بÇايد كÇه رسمي متون در بخصوص زيرا شود/ تأييد اساسي قانون با آن مطابقت
در حتي اساسي قانون احترام و جوانب كليه رعايت شود, ابالغ ديگري بهدولت
بسيار آثار حقوقي نادرست اصطالحات بردن به كار گردد; ملحوظ بايد جزÄيات
ماية همواره سياسيمان انزواي و جهان در ما كردن محكوم براي كه دارد ناروايي
هÇميشه هÇم را مستمسك اين و است بوده اسالم و انقالب دشمنان براي تبليغي
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دادهاند/ دشمن بهدست ما, ص غيرمتخص رجال يعني ما, خود
لÇح قÇانون 13ë9.10.2ê جÇلسه در تÇا مÇاند مسكوت Âعم مسأله تها مد

امÇريكا دولت بÇا ايÇران اسÇالمي جÇمهوري دولت در حقوقي و مالي اختالفات
<فÇيمابين حÇقوقي و مالي اختالفات مورد در داد اجازه دولت به و شد تصويب
نمايد/ ارجاع داوري به را موضوع امريكا دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت
صالحه محا كم در رسيدگي كه اختالفاتي مورد در است شده قيد الحاقي تبصره در
مسÇتثني واحده ماده اين شمول از است شده پيشبيني مربوطه قرارداد در ايران

بود/> خواهد
دولت دسÇتورالعÇمل بايد آن محتواي در بحث از صرفنظر به مصو دو اين
را آنÇها از اطÇاعت مÇصاحبهها و امÇضاها اقÇدامÇات, تÇمام در وي و گÇيرد قÇرار
قوة صالحيت به قوه هر تجاوز و قانونشكني رسم فانه متأس دهد/ قرار نصبالعين
نيز را دولت گرديد, متداول ايران اسالمي جمهوري در ليه او قدمهاي در كه ديگر

نديد/ مجلس به مصو رعايت به د مقي را خود كه كشاند بهراهي
لÇح رهÇبري مقام دستورالعمل همچنين و اساسي قانون كلي اصول طبق بر

اين در نهايي تصميم بنابراين و است گرديده وا گذار مجلس به گروگانها مسأله
جلسه در كه ويژه كميسيون گزارش موجب به مجلس است/ مجلس عهده به راهحل
مأمور مجلس چون كه است بديهي و نمود اقدام به موظف را دولت شد, تصويب
مادام و باشد دولت يعني خويش مأمور رسمي گزارش منتظر بايد است قضيه حل
را مسأله رهبري مقام نمييابد/ قطعيت راهحل نكند, تصويب را واصله گزارش  كه
با نهايي حل ولي كرد; وا گذار مشاور وزير به دولت دولت, به مجلس مجلس, به

باشد/ بايد مجلس
از صرفنظر كرد/ وا گذار مشاور وزير به را اسناد امضاي و مذا كرات دولت
و قانوني مشكل يك زدن دور براي اينجا در "بيانيه" اصطالح بردن به كار آنكه
ميشود) بحث زمينه اين در Gبعد كه ناميدهاند بيانيه را (قرارداد است, آن از احتراز
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از نÇهم فÇصل دارد/ قرار جمهوري رياست مقام رياست تحت مجريه قوة Áاصو
است/ شÇده تÇقسيم مبحث چند به كه دارد اختصاص مجريه قوة به اساسي قانون
قوة چرا بنابراين وزرا/// و نخستوزير دوم مبحث و جمهور رياست ل او مبحث
رÄيس نظارت بدون است شده وا گذار او به مجلس طرف از كه را وظيفهاي مجريه
است? مسÆوليت بدون و معتبر امضاÄاتي و اعمال چنين آيا مينمايد? اعمال خود
در را جمهوري رياست مقام كه گفتند خود مصاحبههاي در مشاور وزير آقاي
تكذيب را عا اد اين جمهوري رياست دفتر بالفاصله اما گذاشتهاند مذا كرات جريان
ريÇاست بÇراي تÇلويزيون راديÇو سازمان قانون كه همانگونه گرديد معلوم نمود/
نيز دولت است, شده قايل مجريه قوة نماينده تعيين از اطالع" حق" فقط جمهوري
است/ شده قايل اطالع حق فقط جمهوري رياست براي و كرده تأسي قانون آن به
تا برسد جمهوري رياست امضاي به بايد مشاور وزير به اختيار ارجاع تصويبنامه
هستند وزرا فقط غيراينصورت در گردد, تأييد وي جانب از قانون با آن مطابقت

دارند/ مشترك مسÆوليت 137 اصل طبق  كه
و اسالمي فقه لحاظ از ناميدهاند "بيانيه" را آنچه ببينيم و بگذريم مطلب اين از
و عهد يا عقد ما مدني قوانين و اسالمي فقه در ناميد? ميتوان چه بينالمللي حقوق
به متقابل دات تعه يكديگر برابر در شخص دو " الاقل" كه است آن قرارداد و تعهد
و كشورها بين شده مبادله اسناد تسميه 19ì9 سال وين كنوانسيون بگيرند/  گردن
عمل مال ك را محتوا و ندانسته قاطع ميكنند انتخاب سند براي آنان كه را اسمي
د عهÇت دلخÇواه مÇيزان بÇه HتقيمÇمس را اسÇناد گÇونه ايÇن اعتبار كنوانسيون ميداند/

ميداند/ مربوط امضا كننده دولتهاي
امÇريكا كه است شده اعالم كرات به مجلس مخصوص كميسيون به مصو در
شÇده بÇرده نام دولتين فيمابين مالي روابط از يا و نمايد"/// تضمين و "تعهد بايد
و تعهدات اين به پاسخ مقام در كه است گرديده ر مقر نيز به مصو خاتمه در است/
تÇعهدات يÇعني داد/ خواهد پس را مجرم دو و پنجاه نيز ايران دولت تضمينات
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است/ داده دستور را متقابلي
دولتين بين حقوقي و مالي اختالفات از نيز 13ë9.10.2ê قانون در همچنين
است/ شده داده دولت به آنها فصل و حل اجازه و شده برده نام امريكا و ايران
(روزنÇامههاي خÇود مÇصاحبه در دارايÇي وزارت سÇÇرپرست نÇÇوربخش آقÇÇاي
با كه "قراردادي ميگويد منتها ميبرد, نام قرارداد بهعنوان آن از (13ë9.11.20
تÇصريح بÇيانيه اصÇطالح بÇه مه مقد در الجزاير خود آنكه حال و بستيم" الجزاير

نمايد! عمل واسطه بهعنوان كه خواستهاند او از امريكا و ايران دولتين كه ميكند
(روزنÇامههاي خÇود مÇصاحبه در سÇند امÇضا كÇننده مشÇÇاور وزيÇÇر آقÇÇاي
كه است نبسته كسي با تعهدنامهاي و قرارداد هيچ <دولت ميگويد: (13ë9.11.7
كه ميخوانيم بعد سطر چند در اما باشد, اساسي قانون 12ë اصل بهرعايت نيازمند
نهاده پا زير را بينالمللي تعهدات نكند عمل خود تعهد به امريكا (ا گر ميگويند
درك را تÇعارض ايÇن نÇيز ص يرمتخصÇغ اشÇخاص حتي ميكنم ر تصو است!)>,
خÇود است/ قÇرارداد يك مÇحتواي و نÇتيجه بÇينالمÇللي د عهÇÇت زيÇÇرا مÇÇيكنند/

ميبرد/ نام "توافقنامه" بهعنوان را سند بعد سطر چند در مصاحبه كننده
خواهد كنند, اعالم را خصوصيات اين كه صي غيرمتخص شخص هر به حتي
داراي و شÇود تÇنظيم مÇجلس به صوÇم دو ايÇن اجÇراي مÇقام در كه سندي  گفت:
قÇبيل ايÇن از لغتي هر يا عهدنامه يا قرارداد Hممسل باشد سابقالذ كر خصوصيات
عÇهده بÇه ÂتقابÇم را تÇعهداتÇي هم برابر در شخصيت دو هرگاه زيرا بود/ خواهد

است/ عهدنامه يا قرارداد سندي چنين نام بگيرند,
واسطه و رابط نقش فقط الجزاير كه است آمده بيانيه به موسوم سند مه مقد در
بحران/// اين حل براي است آماده يك هر كه داتي تعه دربارة دولت <دو با و دارد

نارساست/ و غلط فارسي عبارت فانه متأس است, نموده مذا كره آورد> عمل به
خسته نيز الجزاير" "دولت ماسك و ظاهرسازي اين از ي حت بيانيه اين ادامة در
"طرفين" بهبعد آن از متحده اياالت و ايران كه است شده ذ كر دو مادة در و شدهاند
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بÇيانيه! نه است عهدنامه و قرارداد د, تعه عقد به مربوط طرفين ميشوند/ خوانده
مگسها زدن گول براي كه است بقالي آن مثل مانند سند اين به دادن بيانيه عنوان

نمود! الصاق "سركه" برچسب عسل شيشه روي
اصل كه ميكند بيان را مطلبي ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 77 اصل
عهدنامهها, <امضاي ميدارد: ر مقر و نموده تكرار كاملتر بهصورت را آن 12ë
و دولتهÇا سÇاير بÇا ايÇران دولت قÇراردادهÇاي و مÇوافÇقتنامهها مقاولهنامهها,
تÇصويب از پس بÇينالمÇللي اتÇحاديههاي به مربوط پيمانهاي امضاي همچنين

عليهذا: اوست/> قانوني نماينده يا جمهوري رÄيس با ملي شوراي مجلس
امضاي به مجلس تصويب از پس و تقديم مجلس به بايد قراردادها متن Ç الف

تشريفات/ اين بدون نه گردد اجرا آنگاه و برسد جمهور رياست
فصل و حل قانون همچنين را مجلس خاص كميسيون به مصو دولت ا گر Ç ب
امضا مجلس قبلي اجازه با چون را سند اين كه است معتقد و ميداند كافي را دعاوي
و آن امÇضاي ايÇنصورت در نمود/ ي تلق مجلس شده تصويب بايد است,  كرده
صورت هر به لذا و است جمهوري رياست بهامضاي موكول آن شدن الزماالجرا

نيست/ كافي آن اجراي براي مشاور وزير امضاي و وزرا هيأت تصويب
دستور برحسب دولت كه است سادهاي بيانيه سند اين كه شديم متقاعد Hفرض
طÇرف از اعÇطايي اختيارات با آن محتويات آيا ببينيم است, كرده امضا مجلس

نه? يا دارد مغايرت اساسي قانون با و نه? يا دارد مطابقت مجلس
در همواره درگذشته امريكا <دولت كه است آن مجلس به مصو اساسي نكتة /1
و تعهد بايد لهذا است كرده نظامي و سياسي گونا گون دخالتهاي ايران داخلي امور
و سÇياسي غÇيرمستقيم و مسÇتقيم دخالت هيچگونه پس اين از كه نمايد تضمين

ننمايد/> ايران اسالمي جمهوري امور در نظامي
حال و ننمايد اغوا گري كه ميخواهند تعهد بزرگ شيطان از كه است ب تعج
انسانها اين و است داده اغوا گري مهلت شيطان به قيامت روز تا خداوند آنكه
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چه و بكند د تعه چه امريكا و نمايند مقاومت او اغوا گري برابر در بايد كه هستند
كه است ايران ملت اين داد/ خواهد ادامه خود استعماري كوششهاي به نكند د تعه
دريچه كه استبدادي و خودكامه بهحكومت تن خود مملكت در و باشد بيدار بايد
است/ اسÇتثمار و اسÇتعمار تكيه گاه استبداد هميشه زيرا ندهد/ امريكاست ورود
و ضمني بهطور الاقل نيز شرط اين كه نشد حل قدرت موضع از مسأله فانه متأس

گيرد/ قرار بينالمللي مراجع و امريكا تأييد مورد سمبليك
سياست كه مينمايد تعهد امريكا متحد <اياالت ميگويد: بيانيه به موسوم سند
يÇا مسÇتقيم بÇهصورت كÇه بÇود خواهد اين پس اين از و است اين متحد اياالت

ننمايد/> مداخله ايران داخلي امور در نظامي يا و سياسي غيرمستقيم,
به مصو طبق اينكه به ه باتوج) فارسي عبارت بودن نارسا و غلط از صرفنظر
بيانيه به موسوم سند در مطلب اين و گردد ي تلق اصل بايد سند فارسي نسخه مجلس
و است ايران مجلس به مصو تكذيب بهمنزلة بند اين معناي است) نشده تصريح
سياست كه كردهاند تصديق و گذاشته ه صح آن بر نيز دولت و مشاور وزير آقاي
كه است كرده تصديق دولت بنابراين است/ بوده مداخله عدم ل او از امريكا دولت
امريكا را ساوا ك نكرد; مسلط امريكا را شاه نيست; امريكايي مرداد 28  كودتاي
عÇمل يك خرداد 1ë پذيرفت; خاطر طيب به ملت را كاپيتوالسيون نداد; تعليم
و و/// و/// نÇبود امÇريكا خواسÇته نيز امامخميني تبعيد باالخره و بود خرابكارانه
چÇنين است داده اجÇازه بهخود و كرده جرأت دولت چگونه قبيل اين از هزاران
است اسÇاسي" قÇانون اجراي "مسÆول كه رÄيسجمهور چرا و كند امضا را سندي
مجلس و نميدهد? هشدار دهد, اعتماد رأي بايد كه مجلس به و برنميآورد فرياد

است? سا كت چرا
ما/// سرمايههاي تمامي كردن <آزاد است داشته ر مقر مجلس كه دوم شرط /2
تلقي يكن nكان آن از پس دستورهاي و امريكا جمهور رÄيس 13ë8.8.23 دستور
مسÇتدل و مسÇتند نÇوشتههاي و مقاالت استردادي اموال ميزان مورد در  گردد/>
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از مÇيگوييم: Hص ملخ ميشود, خودداري آن تكرار از كه است شده نوشته زيادي
فÇقط است بÇوده قرار فوري بهطور و Âفع ما سرمايههاي دالر ميليارد 1ê حدود
عÇملي هم آن Gظاهر فانه متأس شود/ گذاشته ما اختيار در دالر ميليارد 2.8 حدود
(روزنÇامههاي مÇركزي بÇانك لÇك رÇÄيس مÇصاحبة بÇه را شÇما ه وجÇت نگÇرديد/
مسدود امريكا در ما پولهاي هنوز <يعني ميگويد: كه ميكنم جلب (13ë9.12.ë
ريگان دولت تازه و است نشده صادر آنها لغو دستور حقوقي لحاظ از Âعم و است
دادگÇاه و برود دادگاه به كه است قرار 13ë9.12.7 پنجشنبه روز در است  گفته

نه/> يا كند آزاد كه كند اظهارنظر
"حتياالمكان" متحد اياالت است: شده قيد بيانيه به موسوم سند الف بند در
شرط قيد كه آورد خواهد در گروگانگيري از قبل بهصورت را ايران مالي وضعيت
بÇيانيه بÇه مÇوسوم سÇند متن مطالعة از است/ مجلس به مصو مغاير "حتياالمكان"
و نبوده وارد امريكا كشور رات مقر و حقوق به آن امضا كنندة كرد درك ميتوان

چيست! امريكا جمهوري رياست اختيارات حدود است نميدانسته
قانون اجراي محافظ و مقتدر قوي, Âكام امريكا قضاÄيه قوة كه آوريم ياد به
خÇود كÇه قÇانوني جÇهت هÇر به اما نداريم كاري بد يا است خوب قانون ÇÇ است
كه آنهاست قدرت سر اين و ÇÇ ميشود اجرا قدرت با كردهاند تصويب و نوشتهاند
حقوقي نظام سازد/ وادار استعفا به را نيكسون توانست امريكا بخش دادگاه يك
بگÇويد چÇه هÇر بÇرنده حÇزب رهبر و جمهور رÄيس كه نيست طور آن امريكا
و كرده امضا امريكا طرف از كسي چه را سند اين نميدانيم گردد/ اجرا بالفاصله
امضا, آن اعتبار فرض بر نه? يا است معتبر امريكا حقوقي نظام در او امضاي آيا
در آن تنفيذ به محتاج ريگان و نداشته قطعي اعتبار امريكا حقوقي نظام نظر از سند
قبول ريگان كه دادند خبر گروگانها آزادي از بعد هم روزنامهها همه است/ دادگاه
و ريگان آقاي كه دادند مژده Gبعد و است دانسته د مجد مطالعة به محتاج را قرارداد
را آن نديدهاند قرارداد در قبولي غيرقابل مطلب چون گفتهاند او خارجه امور وزير
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دارند! قبول
تا شود تصويب كنگره در بايد Hممسل سندي چنين امريكا حقوقي نظام در /3
نميدانستهاند يا آن امضا كنندگان را امر اين و گيرد قرار دادگاهها عمل و موردقبول
تمامي ابطال و <لغو زيرا بود خواهند ر مقص يا قاصر كه گذشتهاند آن از دانسته يا و
ايران/// عليه امريكايي شركتهاي و سات سÆم و امريكا دولت عاهاي اد و دعاوي
در چون باشد/ امريكا رÄيسجمهور قدرت در كه نيست چيزي دعوا> طرح عدم و
الغا و ابطال را دعوايي يا و كرد منع دعوا اقامه از نميتوان را هيچكس كشور آن

نمود/
بگيرد را دعوا جلو نميتواند گرچه امريكا رÄيسجمهور بگوييم است ممكن
را دولت است داشته ر مقر بيانيه به موسوم سند سوم بند كه همانطور ميتواند اما
و د عهÇت چÇنين گÇرفتن عÇهده بÇه ولي دهد, قرار شرط اين درك ضامن و متعهد
بÇودجه از دالر مÇيلياردها چهبسا و ميليونها پرداخت مستلزم Hاحيان كه ضمانتي
چنين نه مقن قوة فقط و است خارج جمهوري رياست قدرت از امريكاست دولت
چنين است درآورده گرو از را خود ريش كه حاال Hممسل هم آن كه دارد را ي حق

كرد/ نخواهد اقدامي
و است مÇعدوم شÇاه امÇوال دادن بÇازپس مÇجلس به صوÇم چÇهارم شÇرط /ê
به متعلق ايران) قوانين (طبق كه اموال اين دهد ترتيبي بايد امريكا رÄيسجمهور
مورد اين در بيانيه به موسوم سند به نظري اينك شود/ مسترد است, ايران ملت
به رسيدگي صالحيت جرم وقوع محل دادگاه بينالمللي, كلي اصول طبق بيفكنيم:
بايد اموال و شاه جرايم دارد/ را جرم از ناشي اموال استرداد به حكم صدور و جرم
قوانين "طبق قيد با نيز مجلس به مصو و گيرد قرار ايراني دادگاه حكم صدور مورد
در امور اين به رسيدگي Öصادره بيانيه در ولي است, كرده تأييد را مطلب اين ايران"
به عظيمي توهين تصميم اين كه است شده شناخته امريكا دادگاههاي صالحيت

ماست/ ملي حا كميت
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بند ê (مادة فرمودهاند د تعه و كرده محبت امريكا جمهوري رياست جناب
توقيف در داوري پايان تا را اموال اينگونه داد دستور امريكا دادگاه ا گر كه (12
آن از غÇير مÇيتوانست رÇÄيسجمهوري مگر دهد دستور دادگاه ا گر دارد! نگه
كرده كمك ايران ملت به بخواهد امريكا مردم از است كرده د تعه همچنين بكند?!
بÇا مخالفت جو و ايراني ضد تبليغات سال دو با Hيقين دهد/ نشان را شاه اموال و
نخواهند كمك نهتنها مردم است, آمده بهوجود امريكا در كه ما اسالمي انقالب
امحاي به و كرده دور ما ديد معرض از را غارتگران آن اموال بالعكس بلكه  كرد

كرد/ خواهند كمك اسناد
از تهي پرطمطراق بيانيه چنين يك مجبوريم هم ما و زدهاند گول بچه  گويي
شاه اموال Âاص> گفتند: مشاور وزير آقاي كنيم! قبول پيروزي بهعنوان را محتوا
ايÇن چÇرا نيست>! معلوم Âاص بگيرم من تا بگوييد شما است? چقدر و چيست

نگفتند?! ملت به گروگانگيري ل او روز و ميزنند امروز را حرف
اما است داده اختياراتي دولت به مالي اختالفات رفع مورد در به مصو قانون /ë

است/ نموده تجاوز اختيارات اين از دولت
و امريكاست دولت با ايران دولت بين دعاوي به ناظر فقط مذكور قانون :Áاو
داده قرار موردنظر نيز را امريكا اتباع و ايران اتباع دعاوي قرارداد در آنكه حال

است/
مÇيباشد ايران دادگاههاي صالحيت در كه دعاوياي به مصو قانون در :Hثاني

نيست/ مشهود استثنا اين صادره بيانيه در اما گرديده, مستثني
سلب قيمت به داوري به ارجاع و اختالفات حل بيانيه به موسوم بند در :Hثالث
شده صالحيت ايجاد داوري هيأت براي امريكا و ايران دادگاههاي از صالحيت
اسالمي جمهوري اساسي قانون 3ê (اصل ايران حقوق و امريكا حقوق در است/
دارد را آن به مراجعه حق قانون بهموجب كه دادگاه از نميتوان را كس هيچ ايران)
ايران دادگاههاي بنابراين است/ مقنن تصويب به محتاج تصميمي چنين كرد/ منع
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شÇود/ تÇصويب ايÇران مÇجلس در آنكÇه مگÇر نميدانÇند الزماالجرا را بيانيه اين
را قسمت اين تا دانست خواهند الزم را مقننه تصويب امريكا دادگاههاي همچنين
آن است, نداده دست از چيزي قرارداد اين در چون امريكا است بديهي كنند/ اجرا
خبر روز هر كه ميخوانيد روزنامهها در Hبمرت هم هنوز كرد/ خواهد تصويب را

ميكنند! دعوا اقامة گروگانها) Âمث) حقيقي شخص يا سه سÆم ميدهند
ايÇنكه بÇهانه بÇه را مÇناسب و كÇم بسÇيار بهره با و ت المد طويل وامهاي /ì

كردهاند/ پرداخت و نموده لغو ماست حيثيت خالف تضميندادن
تÇضمين مÇا از هÇم او مÇيخواهÇيم, تضمين امريكا از ما وقتي است بديهي
است) همينطور ( كه ماست حيثيت و شأن خالف دادن تضمين ا گر و ميخواهد
ايÇن و كÇردهانÇد?! د عهÇت و سÇپرده تÇضمين ميليارد يك واهي دعاوي براي چرا
هر در كه است تناقضاتي اينها همة نشود? كمتر ميليون پانصد از هرگز تضمين
كه مناسب (بهره بهره اين تفاوت طرفي از است/ شده خاذ ات ما حال به مضر مورد
1ì الي 1ê از آن تفاوت كه باال بسيار نرخ امروزي بهره و ميدهيم وامها براي
مÇيليونها از قسÇمت يك و دريا از ناچيز بسيار قطره يك شايد ميشود) درصد
ما ملي ثروت به نسبت امريكا كه است غارتهايي و اقتصادي ضررهاي به نسبت
بسيار جز¾ جبران بهمنزلة بلكه داد ربا نام آن به نميتوان لذا و است داشته معمول

است/ خسارات از  كوچكي
در و است ايÇرانÇي دخÇتر يك بÇه تجاوز به متهم گروگانها اين از يكي /7
اتهام اين اينكه وجود با دارند, را آن خبر جرايد تمام كه دارد پرونده دادگستري

كردهاند/ آزاد را وي گرفته نديده را آن است جدا گانه امري
تحريك (به اقتصادي محاصره و جنگ تحميل مقابل در ببينيم كلمه يك در
واقÇعه دادهايÇم, دول سÇاير به محاصره علت به كه داللي دالر ميلياردها امريكا)
چه داريم? چه و داشتيم چه آوردهايم? دست به چه غيره و كودتا جريان طبس,
آزادكردن اقتصادي و سياسي بيالن است الزم خالصه رسيديم? چه به و خواستيم
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نماييم/ تنظيم را  گروگانها
كيست? متوجه مسÆوليتها ببينيم اينك

را امريكا پوزه گفتند: خود مصاحبه اولين در مشاور وزير آقاي كه حالي در
خÇود مÇصاحبه در دارايÇي وزارت سÇرپرست نÇوربخش آقÇاي ماليديم, بهخا ك
شاهكار گروگانها مسأله در نميگويم ///> ميگويد: (13ë9.11.20 (روزنامههاي
ايÇران كÇه نكÇنيد تÇبليغ آنطور ولي غيره/// و شكستيم را امريكا كمر يا  كرديم
مشÇاور وزيÇر آقÇاي كÇه بÇود حالي در اين و رفت/> سرش كاله شكستخورده
زيÇر بÇه گروگانگيري آثار از يكي بودند: گفته خود مصاحبههاي در امضا كننده
موضع در <دولت بودند: كرده اضافه و بودند قدرت مسند بر كه بود آناني  كشيدن
را ايÇن و است يÇافته خÇاتمه دولت نظر از گروگانها مسأله و گرفته قرار سختي
بهنظر نيست>/ درستي كار انقالب مصالح براي كردن جديد مسأله يك به تبديل
ÂامÇك حÇقايق از مÇلت كه است آن در هميشه مردم و انقالب مصلحت ميرسد

بپردازد/ وقايع تحليل به يافته آ گاهي
خويش ملت نزد شجاعت كمال با اسراÄيل با جنگ شكست از بعد عبدالناصر
رشادت كمال با و گرفت گردن به را شكست نموده, قصور به اقرار و ايستاد برپا
داشتند اطمينان او نيت خلوص و وطندوستي به چون مردم داد/ استعفا اخالقي
اين ا گر دولت داشتند/ نگاه قدرت مسند بر را او همچنان و نپذيرفتند را او استعفاي
بوديم مجبور لذا و نيايد ريگان ميخواستيم ما نمايد: اقرار كه ميداشت را رشادت
ادامÇة كÇه مÇيكرد اقÇرار را, پÇياز هÇم خورديم را چوب هم كه كنيم اقدام باعجله
مانند مشكل اين و بود مضر بلكه نبود ثمربخش ما سياست در گروگانها نگهداري
را همه تا كرديم عجله هم ما و ميشد عمل بهفوريت بايد كه بود شده سرطاني غدة
مÇلت چون ميداد استعفا داشت را عبدالناصر شجاعت ا گر آنگاه كنيم/// راحت
اقدامي نيت خلوص با و شبانهروزي زحمت و حسننيت با دولت كه ميدانست

نميگذاشت/ پاداش بدون را او لذا است,  كرده
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سياسي مرجع تنها شما هستيد/ مجريه قوة رÄيس شما جمهور: رÄيس آقاي اما
از كه را اساسي قانون چرا شدهاند/ انتخاب مردم طرف از Hمستقيم كه هستيد صرف
Hصريح را خود اقدامات تمام بايد شما نميكنيد?! حفظ ميشود پايمال گوشه هر
كÇردن ا كÇتفا HيانÇاح دهÇيد, گÇزارش خÇود مÇنتخبين بÇه و برسانيد مردم بهاطالع
مسÆÇوليت رافÇع ملت, ماندن بياطالع و آنها ماندن محرمانه و ساده بهمكاتبات

ميخواهند/ مسÆوليت شما از مردم و نيست
و اساسي قانون اجراي <مسÆوليت اساسي: قانون 113 اصل موجب به ملت
HتقيمÇمس كÇه امÇوري جÇزو را مÇجريه قÇوة رياست و سه گانه قواي روابط تنظيم
ر مقر 122 اصل در و كرده وا گذار جمهوري رياست به ميشود> مربوط بهرهبري
ملت برابر در خويش وظايف و اختيارات حدود در جمهور <رÄيس است: داشته

است/> مسÆول
Hمستقيم مجريه قوة ميخواهد/ مسÆوليت نيز جمهور رياست از ملت بنابراين
ميبيند خالفي هرجا اوست/ عاليه نظارت تحت قوا ساير و جمهوري رياست تابع
بخواهد/ را متخلف متناسب تعقيب كرده, اعالم صالح مرجع به و شود يادآور بايد
ا گر تا برسد آنها اطالع به اقدامات اين همة بايد است عاليه دادگاه ملت چون و

شود/ تعقيب او خود كرد كوتاهي هم تعقيب مرجع
نيروهاي كليه بر قوا كل فرماندهي گرفتن عهده به با شما جمهور: رÄيس آقاي
مسÇتضعفين بسÇيج سÇتاد و پÇليس و ژانÇدارمÇري پاسداران, سپاه تا ارتش مسلح
تÇحت بÇايد آنÇان هÇمة امام ر مكر تصريح و كلي اصول طبق و داريد فرماندهي
كه هستيد اموري كلية مسÆول عليهذا باشند/ شما از انضباطي اطاعت و فرماندهي
و داشته عراق تجاوز از دفاع در را عمدهاي سهم مسلح نيروهاي ميگذرد/ كشور در
خÇاطر از هÇرگز باشد بينظير ما تاريخ در شايد كه را فدا كاري اين مردم و دارد
ال كÇه است آن مÆمن صفات از يكي كه نكنيد فراموش هم شما اما برد/ نخواهد
اساسي قانون اجراي داخلي نظم ولي شماست وظيفه جنگ ا گر أن; ش Öنع Õأن ش غلÔه Öشي
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و استقالل آزادي, استقرار همين جنگ از هدف بلكه و شماست وظيفة نيز و///
مستمسك نميتواند جنگ است/ آمده اساسي قانون در كه است اسالمي جمهوري
حد به را آن اجراي يا كرده فراموش را وظايف اين شما كه باشد صحيحي قانوني
و ميخواهد مسÆوليت شما از ملت دهيد/ ل تنز مكاتبه يا حرف يا سخنراني يك
او اطالع به اساسي قانون صحيح اجراي زمينه در را خود اقدامات همة كه ميخواهد

برسانيد/



كÇويت سÇفارت طÇرف از بÇودم, خÇدمت مشÇغول وزير معاون سمت به ملي ارشاد وزارت در كه زماني /1
تÇاريخ و انگÇليسي بÇهزبان كÇارت بÇودند/ كرده دعوت كويت ملي جشنهاي از يكي براي كه رسيد  كارتي

دادند/ پاسخ من به فارسي بهزبان نيز آنان و نوشتم بهسفارت را زير نامه اينرو از بود/ ميالدي

تقويموزبانفرهنگاسالمي1

تعالي اهللا ايدهما بانو و كويت دولت محترم كبير سفير آقاي جناب
در (1ê00 اني ربيعالث (هشتم 13ë8 اسفندماه ششم روز براي دعوت  كارت
را آن نتوانستم كه داشتم ديگري الزم ميعاد چون شد/ زيارت اسفند ششم روز صبح
دارم; اسÇالمي بÇرادران آن ديدار به كه اشتياقي كمال با عليهذا اندازم, تأخير به
تÇبريك كÇويتي بÇرادران بÇه را مÇلي روز نÇداد/ دست شÇرفيابي تÇوفيق فانه متأس
دارد خلجان خاطرم در تهاست مد كه را مطلبي ميدانم مناسب را موقع ميگويم/
عاليه مقامات به من نظر اين اميدوارم و ميدارم عرضه كارت وصول بهمناسبت

برسد: برادر مسلمان ملل
اسالمي ن تمد شكوفايي دوران زيربناي و ماست س مقد زبان عربي زبان /1
اسالم ن تمد پيريزي در بسزايي اهميت فارسي زبان آن از بعد و ميآيد حساب به
كه ثالثي زبان از محاورات و مكاتبات در ناچارند مسلمان برادر دو فانه متأس دارد/

نمايند/ استفاده است, اسالم دشمنان و استعمارگران زبان
است/ كÇرده اصÇخ ه وجÇت نكته اين به ايران اسالمي انقالب خوشبختانه /2
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دادن نشان بهمنظور ما انقالب اما باشد عادي قوانين با بايد مشكل اين حل  گرچه
است/ داده اختصاص مطلب اين به به مصو اساسي قانون در را موادي امر, اهميت
را خود رسمالخط كه رسيد حد آن به تا ما برادران بعضي ناحيه از اشتباه اين /3

كردند/ تبديل التين به را فارسي Ç عربي زيباي رسمالخط و كرده عوض نيز
13ë8 اينك كه است نبيا كرم(ص) هجرت جهان مسلمانان تاريخ مبدأ /ê

ميگذرد/ آن از قمري سال 1ê00 و شمسي سال
و شروع م محر از سال ماههاي بگذاريم قمري سال مبناي بر را تقويم ا گر /ë
فروردين از بگذاريم شمسي سال بر را مبنا ا گر و ميشود تمام بهذيحج¹الحرام

ميشود/ تمام (حوت) اسفند به و شروع (حمل)
ساده و سهل آن استعمال و است عربي زبان به حوت) (حمل/// بروج اسامي
قبول بر اسفند) (فروردين/// فارسي ماههاي قبول و استعمال ديگر طرف از است/

دارد/ م تقد دسامبر) (ژانويه/// فرنگي ماههاي
استخراج خيام, اسالمي, ن تمد رياضيدان و حكيم طرف از جاللي تقويم /ì
سال چهارصد از متجاوز اروپا يافت/ وفات هجري ë17 يا ë1ë در وي  گرديده/
و برآمÇد تقويم اصالح درصدد سوم گرگوار پاپ توصيه به ميالدي) 1ë82) بعد
آنÇان اسالمي ضد ب تعص منتها كرد قبول را خيام تقويم همان ندانسته يا دانسته
آن بÇه گÇرگورين" "تÇقويم نام علمي امانتداري رعايت بدون كه گرديد موجب
و قمري تقويم يا جاللي تقويم كه است آن شايستهتر مسلمان ملل براي بدهند/
را نكÇته ايÇن ما قانوناساسيانقالباسالمي قرارگيرد/ موردقبول هجرت برمبناي

است/ تصويبكرده
وقت تي مد برادرانه اينكه از و كرده تجديد را خود تحيات Gد مجد خاتمه در
گرفتم ÇÇ جهان اسالمي برادران همه بلكه ÇÇ كويتي برادران نماينده بهعنوان را شما

ميخواهم/ معذرت



روزنÇامه (1359 مÇهرماه 9 (چÇهارشنبه ,365 ش و (1359 مÇهرماه 8 (سÇهشنبه ,364 ش در مÇÇقاله ايÇÇن /1
گرديد/ انقالباسالميدرج

تاريخچهمختصرمبارزاتملتÇنيازوافركنونيبهوحدت1

تشريفاتي دمكراسي از تجليل بهعنوان مشروطه نهضت در مذهبي ضد  گروه
خودكامگي اعالي حد را شاه ين ناصرالد دوران ميخواستند, خود كه مدلي نوع و
درنÇظر را قÇاجار خÇانواده داشتند قصد كه نيز پهلوي دوران در ميكردند/ معرفي
و نÇمايند تÇوجيه را خÇويش كودتاي تا كنند معرفي آراسته معايب همه به مردم
را تÇبليغات همين كنند, تحميل مردم افكار بر زور به را پهلوي" "عدل حكومت

ميدادند/ ادامه
اعمال يا و كرده دفاع قاجار سلسلة يا شاه ين ناصرالد از بخواهيم اينكه بدون

ميدهيم: قرار بررسي مورد را نكته همين فقط نماييم, توجيه را آنها
شيرازي ميرزاي مرحوم طرف از تنبا كو حرمت فتواي از بعد كه است مشهور
تي قاطعي و قدرت چنان با دستور اين روز, آن علماي همه پيروي و مقامه اعلياهللا
وي نكردند/ آماده قليان شاه ين ناصرالد براي اندرون از روز آن حتي كه شد اجرا

نكردهاي? آماده قليان چرا بود: پرسيده بود, قليان تهيه مأمور كه همسري از
است/ كرده حرام شرع حكم به آقا را قليان ÇÇ

آقا? كدام ÇÇ
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است/ كرده حالل تو بر مرا كه شرعي و آقا همان ÇÇ
همگاني اراده برخالف نداشت قدرت خود حرم در شاه ين ناصرالد ميبينيم

بردارد/ قدمي بود شده بيان علما طرف از كه مردم
شديداللحن و تند مذا كره دربار, به مردم رفتن نان, شدن گران جريان هم باز و

شنيدهايم/ شاه با را عليه اهللا رحم¹ تفرشي ا كبر سيدعلي مرحوم
گروهي Hفرض بودند/ مردم اطمينان و اعتماد مورد Hمجموع علما دوران آن در
مشÇغول ديگÇري, مسÇاÄل نكÇرده خداي يا قدرت, كسب و مال جمع به آنان از
و نÇيست آنÇها مÇردمي و اجÇتماعي مÇوقعيت در شكÇي هيچوجه به اما بودهاند;

بودند/ خويش مقلدين اطمينان مورد هم اشخاص همان بههرجهت
تعيين را كساني ميگفتند مردم به ا گر كه كرد عا اد Hقاطع ميتوان نحو اين به
مسÇاÄل در كÇنند, وضع عوارض و ماليات بنويسند, قانون شما طرف از تا  كنيد
و كÇنند نÇظارت حكومت كار در باالخره و نمايند وضع رات مقر شما خانوادگي
صÇددرصد و صÇحيح انÇتخابات نÇمايندگاني و اشخاص چنين تعيين براي آنگاه

ميشدند/ انتخاب علما ميشد, انجام درستي
و دخان امحمÇآغ از شÇاهي هÇيچ و بÇود مÇلت رأي علما اين آراي مجموعه
ملت رأي مظهر يعني علما رأي عليرغم نداشت جرأت قاجار اواخر تا فتحعليشاه
دمكراسي هرگونه از اصيلتر و واقعيتر بسيار دمكراسي اين دارد/ معمول اقدامي

ميآيد/ بهحساب غربي
و/// علم آزادي, زمين مغرب براي غرب مدل عوامفريبانه دمكراسي چرا اما
بالعكس بلكه نياورد, ارمغاني چنين نهتنها ما حقيقي دمكراسي اما آورد ارمغان

ساخت/ فراهم را اخير تاريخ نكبتبار و خفقان دوران
استقرار مردم حا كميت باشد) شكل هر (به كه نظامهايي و مردم حكومت در
بهنحوي بلكه شود; اعمال نميتواند ملت آحاد ط توس Hمستقيم حا كميت اين دارد,
را مÇلت رهÇبري هستند مردم منتخب و اعتماد مورد كه كمتري ه عد بايد انحا از
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روز بÇهجريانات را مÇردم تÇوده كÇه دارد اقÇتضا رهÇبري وظيفه بگيرند/ بهعهده
آنچه Hصرف امانت كمال در بايد مردم معتمد رهبران سÇازد/ آشنا جهان و مملكت
هÇيجاني و عÇاطفي خÇواسÇته آنÇچه نه بكنند و بگويند است مردم بهمصلحت را
هسÇتند آن خÇطر مÇعرض در دمكراسيها كه مرضي ميگفتند قديم از آنهاست/
رقبا بر پيروزي و خود موقعيت حفظ براي رهبران كه بدينمعني است عوامفريبي
حرفي مينگرند/ آنان بهخواسته بلكه نميكنند ه توج مردم بهمصلحت آرا, جلب و
آنÇان مصلحت به آنچه نه بيايد خوششان مردم تودة كه ميكنند كاري و ميزنند

است/
بر حكومت فقط هدفشان رهبران كه ميسازد فاسد را رژيم وقتي بيماري اين
اما شد/ خواهد عارض بيماري شود عمل كه نحو بههر اينصورت در باشد/ مردم
اهللا عيال كه ) خلق به خدمت و آ گاهي علم, , تقوي× را خود هدف و روش كسي ا گر
در ميبينيم كه است چنين ندارد/ با كي مردم گفته از داد, قرار ميشوند) محسوب
با مردم درصد چند و نود الاقل همه) نگوييم (ا گر كه دوراني در ما فعلي نهضت
روحانيت ÇÇ مردم حقيقي رهبران ميدادند, بهظلم تن داشتند ه تقي از كه غلطي تعبير
عليرغم Gظاهر دانسته محكوم را ه تقي نحوه اين ÇÇ امامخميني آنها رأس در و مبارز
م×ا ام×ا و ¾فا Ôج Ôبذهي ف Ôدب الز فامَّا آية به ه باتوج آنكه حال و ميكردند/ شنا آب جريان

بماند/ پايدار است سودمند مردم براي آنچه و شود نابود و افتد كناري به كف اما /17 آيه رعد, سوره /1

استنباط فقط و بود همان بشري تكامل يعني آب واقعي مسير يمÖكÔث1, ف اسالن ÔعفÖني
ميدانست/ آب مسير برخالف را انقالبي حركت ظاهربينان

خود روشنگري وظيفه ملت منتخب معتمد رهبران كه دوران اين در ميبينيم
قÇدمهاي يÇابد ادامÇه روش ايÇن هروقت تا و رسيديم پيروزي به دادند, انجام را

رفت/ خواهيم بهپيروزي رو ديگري
رهÇبري وظÇيفه از قسÇمت ايÇن به رهبران فانه متأس صفويه دوران اواخر از
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و عاليقدر رهبران و واال دانشمندان و علما كه حال عين در ما و نداشتند هي توج
تعيين براي سليمان شاه از بعد نهاديم/ اضمحالل و سقوط به رو داشتيم, معتمدي
كÇه ) او پسÇر مÇيرزا مÇرتضي فÇقط ايÇنكه وجÇود بÇا درگرفت/ بحث او جانشين
سÇلطان شÇاه از طÇرفداري بÇه معتقد هاي عد داشت, لياقت داشت) هم طرفداراني
از روز آن كه بهتعبيري (بنا شرعي مساÄل به او علم ميگفتند زيرا بودند/ حسين
نÇاچار بÇودند ضÇعيفتر كه ل او گروه است/ بيشتر راستين) شرع نه داشتند شرع
با كه آمد آيهاي سلطانحسين شاه انتخاب براي دادند/ رضايت قرآن با بهاستخاره
صÇراحت ايÇن عÇليرغم و معهذا ميداد/ بيم الهي عذاب از و شده شروع "اتقوا"
شروع امر فعل با آيه چون كه گفتند جنجال و جار با سلطانحسين شاه طرفداران
ملت با كه چهها انتخاب اين كه ديديم و است او انتخاب به امر بهمنزله است شده

نكرد/
بودند كه ركودي همان در را آنان مردم فكري رهبران فانه متأس پس آن از
و بيخبر جهان پيشرفتهاي و روز مقتضيات از آنان همانند نيز خود و وا گذاشتند
بÇراي بÇردند پÇي امت عÇقبافÇتادگي بÇه آنان و ملت كه آنگاه و ماندند بيبهره
كÇه بÇقبوالنند هم بهديگران و كنند قبول دل در اينكه و خويش دل راضيكردن
هم استعمارگران شد/ پيدا سياست از دين جدايي زمزمه ندارند, و نداشته تي وليÆمس
نمودند/ عقيده اين بهتبليغ شروع پس آن از ميدانستند خود بهسود را باور اين  كه
دمكراسي نحوه يك استقرار وجود با و رهبران معتمدبودن وجود با كه بود اينجا
بÇا ديگÇر بÇعضي و مÇيگرفتند كÇناره كارها از رهبران از بعضي داديم, شرح  كه

ميساختند/ حا كم دستگاههاي
نوع دو ايراني جامعه در امر اين برابر در بهبعد شاه ين ناصرالد دوران اواخر از
تأثÇير تÇحت بÇودند بÇيبهره راسÇتين اسÇالم از كه گروهي شد: پيدا عكسالعمل
كه دارند) باور كه ميدادند نشان يا (و داشتند باور استعمارگران طوالني تبليغات
بÇهاصÇطالح از بسÇياري ريخت/ بهدور را خود قديم فرهنگ سابقه و اسالم بايد
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بÇعضي طÇرف از كه كتبي حتي بودند/ قبيل اين از مشروطيت صدر روشنفكران
آزاديخواهي و روشنفكري به هم هنوز كه آنها و شده نوشته دوران آن مشاهير
Gبعد يا بودند اجنبي عامل ل او از يا كه هاي عد برابر (در است مانده باقي نامشان
اظهارنظر و گذاشتند بيگانه اختيار در را خود موقعيت و دانش و فروخته را خود
و عادات مذهب, خط, حتي كند عوض را خود چيز همه ايران بايد كه ميكردند
يا سرمايهداري از اعم غربي زندگي تمجيد و غربزدگي از مملو سراسر رسوم////)
درخÇالف آنكÇه بهواسطه بودند روشنفكر بهاصطالح كه اينان است/ ماركسيستي
مردمي پايگاه و گشتند دور آنان از داشتند, قرار مردم توده مذهبي عواطف مسير

نداشتند/
كÇه نÇيست چÇيزي آن مÇتداول اسÇالم ايÇن كه نمودند ه توج ديگر  گروهي
فرياد و كردند ه توج راستين اسالم بهاحياي ميكردند/ اجرا علي(ع) و پيامبر(ص)
اوضاع مراقب بايد كه حد آن به گروه اين چون اما برآوردند/ اسالمي آزاديخواهي
چكمه زير در سپس و نماند باقي مسير در اوليه سال چند جز ما مشروطيت نبودند,

شد/ خرد بود درآمده آنها آستين از كه اجانب دست و پهلوي خاندان

كنيد/ اطاعت خويش اولياالمر از و رسول از و خدا از /59 آيه نسا¾, سوره /1

نÖكÔم1, م رÖاالم
ß
اÔو� و سول الرَّ اطيعوا و اهللا اطيعوا آيه در نÖكÔم م رÖم اال

ß
اÔو� تفسير در

شÇده موجب مينمايد آن از شيعه كه تفسيري است/ متفاوت اسالم فرق نظرات
مÇلي و آزاديخواهÇانه جنبشهاي همه اسالم قرن پانزده تاريخ طي در كه است
آن از بعضي كه بهجهاتي ما فعلي نهضت فانه متأس داشتند/ مكتب اين به وابستگي
و يابد ادامه سابق وحدت و قاطعيت بههمان است نتوانسته پيروزي از بعد شد ذ كر
ترين مهم كنند/ تحميل آن بر انحرافي و ركود ميخواهند كارشكنيهايي و نظرات
و روحÇانيت بÇه كامل اعتماد و اسالم مكتب به مردم قوي اعتقاد پيروزي عامل
باشد شده قيمتي هر به عامل اين است/ بوده رهبري مقام برابر در عاشقانه تسليم
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و خالصه ÇÇ كار از كناررفتن يا كار قبول ÇÇ فدا كردن را خود و ايثار و گذشت با ولو
ÂمÇع كÇه رهبري مقام شود/ تقويت و حفظ بايد هست كه قيمتي هر به خالصه
ملت وقتي تا قانون الزامي/ بهصورت نه گردد حفظ نحو بههمان بايد آمده بهدست
حÇتي است تÇفسير قÇابل نحو هر به كند دفاع آن روح و معنا از كه نباشد مستعد
قانون جالب و روشن و صريح مواد آن نمونه مقنن/ منظور با متضاد Âكام تفسيري
داشت/ آن برابر در پهلوي چكمههاي كه است روشي و آن م متم و قبلي اساسي
حقوق بهسلب محكوميت عدم سابق, ملي شوراي مجلس در نداريم بهخاطر مگر
تÇصويب را وكÇيلي اعÇتبارنامه و كردند تفسير "موقت" به را ابد بهطور اجتماعي
اعÇطا بهفوزيه ايرانياالصل لقب و كردند تفسير را بودن ايرانياالصل يا نمودند/

نمودند/
قانون با منطبق آمد بهوجود مردم در پهلوي خاندان عليه كه آرايي اتفاق مگر
عبارات كه درحالي بود/ آن خالف در درست بلكه نبود قانون با منطبق نهتنها بود?
مقننش و قانون تا كردند قيام مردم ميكرد, مجازات را مردم حركات هرگونه قانون

بريزند/ دور هم با را
بهعمل تحميلي هيچگونه بدون واحد رهبري قبول و هماهنگي و وحدت اين
را كÇار اين Hشخص تصميمگيري و تدبر و تفكر با انقالب دوران در مردم و آمد
شÇروع دارم بÇهخاطر بÇاشد/ نÇحو بههمين بايد آن ادامه نيز ا كنون و دادند انجام
ايÇن شروع از بعد ايامي و بود اعتصاب اعالم بهعنوان برق عمدي خاموشيهاي
ا گر شدهايم ه متوج ما كه كردند اعالم بودند برق شركت در كه دوستاني خاموشيها
تقليل آن مبارزاتي اهميت و ميكنند عادت مردم باشد يكنواخت خاموشي ساعات
تغيير و اعتصاب اين شروع ميدادند/ تغيير را ساعات اين جهت بههمين مييابد,
رسÇيدند/ بÇدان خويش تفكر در مردم خود و نبود تحميلي يك هيچ آن ساعت
بايد وحدت آيد/ بهوجود ملي آزاد تفكر بهدنباله وحدت و باشد همين بايد هميشه

صرف/ اطاعت در وحدت نه باشد آزاد تصميم و تفكر نتيجه



93 وحدت به كنوني نيازوافر Ç ملت مبارزات مختصر تاريخچه

بÇراي است سÇرپوشي مÇيرسد بÇه گÇوش كه وحدت نداهاي غالب فانه متأس
كه است آن معنايش كه ميدارد عرضه چنان را وحدت بلندگويي تبليغ/ و دعوت
است بديهي بزنيد/ سينه من فرياد زير و من لواي زير همه و همه گروهها, مردم,
آنÇها نÇداي هÇر و شÇوند هماهنگ يكديگر با نميتوانند قبيل اين از فريادهايي

مÇهندس آقÇاي نÇوشته حركت دو در ايران كتابانقالب در آموزندهاي و روشن بسيار بهنحو مطلب اين /1
كÇرناهاي و بÇوق و نمود تعبير هم" با "همه شعار به را مردم خودجوش و ليه او وحدت است/ آمده بازرگان

است/ نموده تعبير من" با "همه شعار به را وحدت طالب فعلي

ميزند/1 دامن تشتت و بهتفرقه
پÇيدا كÇردن در وحÇدت است/ مÇختلف عÇقايد ل تحم و حوصله در وحدت
در وحÇدت است/ مÇخلص وطÇندوست و مÇتدين افراد و گروهها بين مشتركات

واحد/ خطر احساس و واحد دشمن با مقابله مقام در است صفوف فشردگي
نادان دوستان خودكامگيهاي خطر خارجي, و داخلي دشمنان خطر هما كنون
عÇظيم تÇبليغات خطر ÇÇ ميدهد دشمنان بهدست مستمسك كه مخلص حتي و ÇÇ
را خود جرايد و راديوها سم نباتها و نقل و صحنهسازيها با كه خارجي دشمنان
و فكري ركود و شدن سست خطر بدهند, ما بهخورد تا ميپيچند شيريني پوشه در
ما سخت است, آن نشاندهنده انتخابها رأيدهندگان تدريجي تقليل كه انقالبي
كار از و كند فلج را انقالب اين محر كه نيروي دارد سعي دشمن ميكند/ تهديد را
مÇحر كÇه نيروي سازد/ بياثر را آن بهخودمان هجوم و حمله مسير در يا بيندازد
بود/ اصيل روحانيون مبارزات و مذهبي اصيل اعتقادات درصد نه و نود ما انقالب
حسÇاب به را زيد و عمرو اشتباهات ميخواهد كه را دشمن عظيم تبليغات خطر
اصÇيل جÇهت درخÇالف بÇلكه و دلسÇرد را مردم و بگذارد اعتقادات اين اساس
و هÇمگان است/ عÇظيم بسيار خطر اين گرفت/ دستكم نبايد دهد, قرار انقالب
با معارضه مقام در كنند/ احساس وجود تمام با را خطر اين بايد رهبران بخصوص
اقدام زودتر هرچه اعتقادات اين به نيروبخشيدن و مردم اعتقادات تقويت و آن
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نمايند/
معمول است, الزم راه اين در كه ايثاري هرگونه گذشت, و فدا كاري هرگونه
دهÇند/ تشكÇيل را انÇقالب پÇيروزي از قÇبل مÇبارزات واحد صف همان و دارند
خوش دل و نكرده ا كتفا مذهبي عاليه عواطف و احساسات زودگذر بهجلوههاي
ساختمان است ممكن داخلي اشتباهات و خارجي تبليغات موريانه كه زيرا ننمايند,
كردهايم/ خوش دل ساختمان نماي به ما آنكه حال و سازد پوك درون از را عظيمي
و سر از عرق قطرات هنوز و است نشده خشك ما اساسي قانون مركب هنوز
صÇف مÇختلف رأيگÇيريهاي بÇراي سÇرما و گرما در كه رأيدهندگاني صورت
و مÇيشود نÇقض آن رات قرÇم مراجع عاليترين طرف از كه ميچكد ميبستند,

ميگردد/ عمل آن مختلفه مواد صراحت عليرغم
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طلسماجتماعيما1

ايÇران اسÇالمي جÇمهوري اسÇاسي قÇانون در حكÇومت قÇواي تفكيك اصل
سه گانه قواي به نيز ديگري قوة بار لين او براي قانون اين در است/ شده  گنجانده
بÇرابÇر در تÇرمزي كÇه مÇيباشد نگهبان شوراي آن و است شده اضافه  كالسيك
بÇعضي گÇرچÇه ميرود/ بهشمار كالسيك) قوانين (در نه مقن قوة مطلقة حا كميت
شيعي باالخص اسالمي رويههاي اما است جديد قوا تفكيك اصل هستند عي مد
وابستگي عدم و قاضي قدرت مسأله بخصوص ÇÇ تفكيك اين آثار روشن بهطور
ع, يÇتش مكÇتب بÇخصوص و اسÇالم ميدهد/ نشان را ÇÇ سياست و حكومت به او
در را بشري جوامع مشكالت ميتواند زمان هر در كه دارد سعهصدري و جامعيت
هر از كه حقوقداناني و مستشرقين حتي نمايد/ حل اسالمي عاليه هدف چارچوب
قبول باشند/ معتقد ناچارند نظر اين به ميكنند استفاده اسالم به حمله براي بهانهاي
اسÇالم تÇوحيدي اسÇاسي و كÇلي اصول با كه (مادام ملل عادات و عرف تنفيذ و
آينده سوي به است دريچه دو اجتهاد باب بودن مفتوح همچنين و نباشد) مخالف

ميشود/ اسالم حقوق غنيشدن و تحر ك موجب و
ميتواند و دارد وجود نيز اقتصادي و سياسي اجتماعي, جنبة از تحر ك اين
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را آن مÇيتوان كÇه است تحر ك همين ادامة و برآورد را جامعه نيازهاي همواره
دانست/ انقالب" واقعي "تداوم

حكÇومت" "سÇياست به Hعرف ميتوان را انقالبي اصيل حركت واقعي تداوم
هدايت را جامعه (ديناميك) پويايي جنبة و بوده نوجو سياست زيرا نمود; تعبير
موقف در وقوف به و نكرده ا كتفا هست كه آنچه به بايد دولتها هميشه ميكند/
را جامعه تربيت و باشند بيشتر معنويت تكاپوي در نورزيده, قناعت خود فعلي
نÇيازهاي روزبÇهروز بÇاشند درصÇدد نÇيز و دهÇند حركت بشري ايدهآل بهسوي
جوشش و آمدن بهوجود از سازند/ برآورده بهتر را جامعه اقتصادي و اجتماعي
برانگيزند/ را مفيد مادي و معنوي نيازهاي بالعكس كرده, جلوگيري زايد نيازهاي
و ركود از را اجتماع و داده ادامه را تكامل نيازها, رفع سوي به جامعه حركت تا

بازدارد/ سكون
نمايندگان و مجلس اتكاي به كه است دولت رجال عهدة به وظيفه اين انجام
ميشود/ جلوه گر مختلف عقايد پويايي, اين در كنند/ تنظيم را حركت اين مردم
هر و ميگيرد شكل گونا گون ديدگاههاي با اجتماعي و سياسي گروههاي و احزاب

دارند/ موافق آراي جلب و خود نظر توجيه در سعي يك
اعتماد آنها نيت حسن به Hاحيان كه گروههايي يا رجال بعضي از نظر صرف
پيروان اصيلترين و مكاتب تمام در Hممسل روش و آرا اختالف گفت بايد نيست
چÇنين ا گÇر بÇنابرايÇن است/ طÇبيعي ÂامÇك امÇري و ميآيد بهوجود مكتب يك
باشد موجود نيز اسالمي انقالب به وفاداران و مخلصين ميان در فكري تفاوتهاي
اختالف (يا � ام اختالف فرمود: ا كرم پيغمبر داشت/ واهمه اختالفي چنين از نبايد
نگراني اختالفات از باشيم, "امتي" مصداق بكوشيم ا گر عليهذا /¹aر (� ام ¾Fعل
و قدرتجويي, انحصارطلبي, اختالفات منشأ كه است آن از نگراني منتها نداريم/
احد جنگ نافرمانان بر كه رود همان ما بر صورت آن در كه باشد غنيمت  كسب
واقعي سياست الزمة است سكون طرد و ثبات عدم مستلزم كه تحر ك اين رفت/
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هÇر در كÇه هÇمانگونه اما دارد/ نگه فعلي وضع در را جامعه نميخواهد كه است
نÇيز اجÇتماع گردش در دارد, وجود دو هر ترمز و ( گاز) تندكننده عامل ماشين

است/ ضروري عامل دو هر وجود
نياز دارد/ ادامه و ثبات به نياز اجتماعي و قضايي تأمين كسب براي اجتماع
اين همة به كه دارد نياز دارد/ خودسريها از جلوگيري و قانون حكومت بهاستقرار
از خÇارج را خÇود نÇظرية نÇداريÇد حق شود/ تفهيم نهادها و مختلف حركتهاي
دارد نÇياز نÇماييد/ تأويÇل خÇود زعÇم بÇه را قانون و كنيد اجرا خويش صالحيت
بخشيده قدرتي شما به كه قانوني همان كه گردد تفهيم نهادها ساير و بهاستانداران
از دارد نياز است/ كرده اختيار سلب شما از صالحيتتان از خارج قلمرو در است
و سياسي ملوكالطوايفي به نكرده خداي تا شود جلوگيري اداري الطوايفي ملوك
حÇقوق احÇترام به اعتماد و امنيت و ثبات احساس نگردد/ منجر مملكت تجزيه
در و است ضروري آن حفظ براي جامعه (استاتيك) ايستايي جنبة يعني مكتسبه
و قÇدرت استقالل بايد كه شده وا گذار قضاÄيه قوة عهدة به وظيفه اين جامعه هر
نبايد و است ثبات و سكون مظهر قضاÄيه قوة و قاضي باشد/ داشته مراجع وحدت
از است پÇر اسÇالم تÇاريخ قÇضاوت داسÇتانهاي يÇابد/ تÇمايل طÇرف هÇÇيچ بÇÇه
از جانبداري در را خود اجتماعي و سياسي عقيدة هيچگونه كه قضات شجاعتهاي

نميدادند/ دخالت دعوا طرف يك
در بايد ÇÇ حركت و ثبات يا سياست و قضاوت ÇÇ متضاد Gظاهر عنصر دو اين
ضرورت يك هر استقالل و آنها ميان تعادل آنها, وجود گيرند/ قرار خود جاي
مخالف جهت دو در گرچه كه هستند دوبالي مانند آنان ميباشد/ رشيد جامعهاي
هÇم بÇا قÇضاوت و سياست ديگر عبارت به ميكنند/ تأمين را پرواز اما ميباشند
خواهد دو هر فساد موجب كه است اضداد جمع بهمنزلة آنها جمع و نيستند سازگار

كه است كشتي و آب مانند آنها مثل شد/
است پشتي كشتي بيرون در آب است كشتي هال ك كشتي در آب
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نگرفته قرار خود بهجاي چيز هيچ كه است آن ما مملكت كار طلسم فانه متأس
حزب هيچ در كه ميخواهند نوجويي و ل تحو و سياست مظهر يعني وزير از است/
و ميبخشند سياسي صالحيت و قدرت را قاضي بالعكس و نباشد سياسي گروه و
و ميكنند فاسد را قلمرو دو هر كه اينجاست ميگمارند/ قضاوت به را سياستمدار

زيانآور/ يا و غيرمÆثر را شخص دو هر
و ويكشب هزار بخصوص ÇÇ كنيد دقت را ايران فولكلورهاي و داستانها ا گر
مÇيبينيد داستانها اين غالب در طلسمشكن/ داستانهاي از است پر ÇÇ آن امثال
خويش واقعي بهجاي دارد قرار نامناسب جاي در كه را هرچيز بايد داستان قهرمان
چÇرخهاي يا بگذارد اسب جلو را علف و سگ جلو را استخوان Âمث كند, منتقل
قÇهرمان ايÇنها/ امÇثال و دهÇد قÇرار خود جاي در دارد قرار باال در كه را درشكه
بÇرخÇورد مÇانع عÇاطفيترين بÇه قسمت اين در توفيق از بعد داستان طلسمشكن
ايÇن واقÇع ولي مÇيبيند, را خÇود دوست نزديكترين يا پدر, مادر, Âمث ميكند
او حرف به نبايد لذا و نيست او دوست است شده م مجس او چشم جلو كه تصوير

كند/ اعتنا
از غÇير مÇقامي در هÇركس است/ هÇمينگونه نيز ما اجتماعي طلسم داستان
مÇقام هÇم و ميسازد بياثر الاقل يا فاسد را خود هم دارد, قرار خويش موقعيت
كÇه را نÇماياني دوست آنگاه و باشند خويش بهجاي بايد مهرهها را/ شده اشغال
دگر/ وقت تا بگذار سخن اين كه است بسيار گفتني كرد/ طرد بايد ميشوند ظاهر
انگليسي قاضي بياوريد/ بهخاطر 1331 الهه دادگاه در را ايران محا كمة جريان
كار در كلكي و دوز Hقطع ميكرديم ر تصو همه روز آن در ميداد/ رأي ايران نفع به
داد: پÇاسخ شÇد, قÇاضي ايÇن از كÇه سÆالي برابر در و كردند صحبت او با است,
و من نه است شده ل محو حكومت رجال عهدة به من هموطنان طرف از <سياست
كه وظيفهاي بكوشند/ آن تأمين در و بگيرند درنظر را ملي مصالح كه آنهاست بر
مجلس تصويب به كه است قوانيني اجراي و انطباق است كرده ل محو من به ملت
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رأي ايران نفع به قانون همين استناد به دارد اقتضا من وظيفة بنابراين است/ رسيده
را خود وظيفة سياسي مصالح عذر به و مصلحتجويي بهانة به ندارم حق من بدهم/
نفري چند كه آنگاه آوريم, ياد به را احد جنگ اسالم صدر تاريخ در كنم/> ترك
نÇمودند تأويÇل را پÇيغمبر دسÇتور خود تفسير به و كردند رها را نگهباني وظيفة

آمد/ بهسراغشان شكست
/// رÖفÇÔالك عÇم� ÖبÇي Ôلك ÔXا مصداق كه قرون طي در بريتانيا جهنمي قدرت سر
الظلم عم� Öبي ال Ôلك ÔXا كفر, غير محيط در كه بدانيم بايد اما اينجاست/ در ميباشد,
طÇلسم داستان همان يعني له" ع ض Ôو غ�"ما در "¾Ï Ò¾ وضع" به را ظلم دارد/ مصداق

ميكنند/ تعبير



چÇاپ تÇقويم بÇهصورت (1357 Ç اسÇالمي(1356 انÇقالب مÇبارزه آخر سال دو وقايع روزنامةميزان در /1
باال در و شده چاپ ,(1359 مهرماه 15) ,24 ش در Hعين كه فرستادم و نوشته آن تهيه طرز بر انتقادي ميشد/

ميرسد/ نظر به

چرامبارزاتحقوقدانانرافراموشكردهايد?1

ميزان روزنامة اداره
بÇوده استفادهام مورد معدود) استثناي (جز Hب مرت روزنامه آن انتشار بدو از
اما است/ مفيدي و جالب بسيار تقويم انقالب" به سال دو ايام "واپسين ستون است/
قÇبول مÇورد گÇرچÇه است, آمÇده بهوجود كه تهمتخيزي و ناسالم جو فانه متأس
از ستون اين در الاقل هم روزنامه آن خود حتي معهذا است, نبوده ميزان روزنامه
ه توج است/ شده دچار انحصارطلبي قبول بيماري به و كرده استنشاق جو اين هواي
بÇلكه و بÇاشد طÇلب انÇحصار خود اينكه نه انحصارطلبي" "قبول بيماري فرماييد
رگ به مبادا است نكرده يادي آن از و گرفته نديده نيز را سايرين خدمات بالعكس

آورد/ خشم به را آنان و بخورد بر بعضيها انحصارطلبي
خÇالص عÇواطÇف بÇا مردم درصدي چند و نود تودة رهبري كه است مسلم
و قاطع نقش امامخميني همه رأس در و مبارز شريف, روحانيون و بوده مذهبي
طاهري آيتاهللا ا گر كرد/ ديگري نتيجه گيري بايد جا همين از ا ام داشتهاند/ مÆثري
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مÇيگردد,1 تÇعطيل اصفهان بازار امر اين بهخاطر و ميشود دستگير اصفهان در
ميشوند; زخمي ميخورند, كتك كه دادگستري وكالي ا گر اما است/ طبيعي امري
و كنند رشادت نميشود تعطيل مغازه يك حتي آنها بهخاطر و ميگردند بازداشت
قÇضات يÇا و بگÇيرند بÇهعهده را رژيÇم/// تÇبعيديهاي زندانÇيان, وكالت Hصريح
كÇيفر بÇطالن كÇه داديارانÇي حتي و دادند حق به رأي و نترسيدند كه شرافتمندي
در ا گÇر شÇود/ فÇرامÇوش آنÇها ارزنÇده خÇدمات نÇبايد نÇمودند, اعالم را خواست
و مستمع نفر هزار صدها و حاضر نفر هزار دهها كه خطابهها و وعظ و سخنرانيها
جناب كه بيانيهاي امضاي از را آن نبايد ميشود, حمله رژيم به داشتهاند طرفدار
چرا شما دانست/ برتر ميدانند منعزل را شاه Hصريح سايرين و بازرگان مهندس
و بشÇر حÇقوق جمعيتهاي خدمات از گرفته, قرار تصنعي جو تأثير تحت خود
ÂمÇع ديگÇر مÇقتضيات تÇغيير بÇا و بÇود زمÇان مبارزه مقتضاي ( كه حقوقدانان
شÇيراز, اصÇفهان, آمÇل, سÇاري, در كه دادگستري وكالي و نداشت) موجوديتي
كÇرده تÇبديل رژيÇم ضد سياسي تبليغات تريبونهاي به را دادگاه جلسات تهران
عظام, آيات تمام / الحق قولوا بكوبند/// را شما كه ميترسيد و نميبريد نامي بودند,
و دانشÇجويان يÇا مÇردم طÇبقات سÇاير و امÇلشي ربÇاني شيرازي, رباني طاهري,
مÇردم پشتيباني و خداوند بهلطف متكي و ميشدند تبعيد و حبس كه بازاريان///
وكال اين و ميگرفتند وكيل مبارزه ادامه براي معنا در و خود از دفاع براي بودند
است, برخوردار آن از روحانيت كه مردم عموم و تودهاي پشتوانه آن داشتن بدون
جهانيان تمام گوش به و ميكردند بيان رسمي مراجع در را بيانات و نظرات همان
كÔر Öشي Ö Òn Öنم نÇبود/ موكلينشان از كمتر آنان نقش و وكال اين شجاعت ميرساندند/

/ قالòا كÔر Öشي Ö Òn لوق Ö Ò¢ا



قانون طبق كه دادگستري وزير لين او به خطاب /(1359 ماه آذر 1 (شنبه ,405 ش روزنامةانقالباسالمي, /1
شد/ انتخاب اساسي

نامهسرگشادهبهوزيردادگستريدرموردسازماندادگستري1

بسمهتعا�
و ا ÖyÇ م نÖقفÇ Öشا و ا ÒyÖل م Ö ÒJ Öنا Ò Ö�ب اف بال ßوا� رضÑواال موات السَّ Ò� ع ¹مان اال نا Öض رع نا ا

زدند سرباز آن حمل از آنها كرديم/ عرضه كوهها و زمين و آسمانها بر را امانت احزاب(ما سوره ,72 آية /2
بود)/ نادان و ستمكار او كه گرفت بردوش را امانت آن انسان ترسيدند/ آن از و

/2Áجهو Hلومظ كان نَّه ا Ôنسان اال لها Ò Òa
عليكم/// سالم دادگستري, وزير آقاي جناب

تعيين مسÆولي مقام دادگستري وزارت براي تها مد از بعد باالخره اينكه از
شما دراختيار كه را اسالمي انقالب مهم سنگر اين اميدوارم خرسنديم/ همه  گرديد,
از بعد فعلي تشريفاتي تبريك بر اضافه تا بدهد شما به خدمت توفيق  گذاشتهاند,
بيان به موظف را خود كه رسيد خاطرم به نكاتي بگوييم/ واقعي تبريك موفقيت

ميدانم: آنها
نÇه داشت خواهÇيد عهده به را وزارت سمت دادگستري در پس اين از شما
كه را سنگيني مسÆوليت داريد قضاÄيه قوة اهميت به كه آشنايي با Hقطع و منشي
ÇÇ شويد موفق بتوانيد و ÇÇ بكوشيد است اميد ميكنيد/ احساس شماست, به گردن



103 دادگستري سازمان مورد دادگستريدر بهوزير سرگشاده نامه

و استقالل آن به كرده منسجم دوباره است شده متالشي اينك كه را قضاÄيه قوة
شماست عهده به دادگستري وزارت مجموعه مسÆوليت هما كنون ببخشيد/ قدرت
نوع از مسÆوليت اين دانست/ خواهند شما ه متوج مردم را آن نارساي گردش و

آوردهاند)/ خدا به رو تو با كه آنان با همراه شدهاي مأمور چنانكه باش قدم هود(ثابت سورة ,112 آية /1

معك1///, تاب Öنم و ت Öر مÔا F ك Öمقت Öاسف آية نزول با پيغمبر كه است سنگيني بار همان

كرد/ پير مرا هود سوره /2

هود2/ Ô̧ 	سور تÖب يَّ ش فرمود: و كرده احساس
حساب به دوران آن الفساد ام و ميشد طاغوت رژيم به كه حملهاي عمدهترين
مÇرا كÇز وفÇور هÇمچنين و قÇضات و قÇضاÄيه قوة ضعف و استقالل عدم ميآمد
اجÇرا و مÇيگرفت تÇصميم خÇود مÇيل بÇه مرجع هر كه بود قضايي تصميمگيري
دارد/ وجÇود نÇيز ايÇام آن از شÇديدتر Âفع نقيصه و عيب اين فانه متأس مينمود/
Ñ مال از دور و خلوت محل از يعني اداره تاريكخانه گوشة از را قاضي هما كنون
ق الÇش روزهخÇواري جÇرم بÇه آيد, بهحساب تجاهر محل اينكه بدون و عمومي
غÇياب و حضور بهانه به استاندار ميزند; قاضي به گوش سيلي فرماندار ميزنند,
از مÇيگيرند; گÇل اسÇتاندار طÇرف از را شÇهرستان دادگستري در ميكند, توهين
وزارت بÇه مÇيشود, اسÇتفاده قÇاضي تÇهديد براي اسالمي و مردمي تريبونهاي
قاضي مهلت فالن در كه ميدهند اولتيماتوم خطبهها همين طريق از دادگستري

//// واال كنند عوض را نشستهاي
Hرسم است منحل Âعم كه را عدليه يا كنيد طرد را آنان نيستند قاضي اينها ا گر
داشÇته, ملحوظ را قضاوت و قاضي احترام هستند قاضي ا گر و نماييد منحل نيز
قاضي به كنند عادت مردم ا گر بنمايد/ توهيني جزÄيترين كسندهيد هيچ به اجازه
عادتي اين جلوي توانست نخواهيد فردا باشند, او به توهين شاهد يا نمايند توهين

بگيريد/ كردهايد تحميل مردم بر خود كه را
و/// انÇقالب/// دادگÇاه <رÇÄيس كÇه بÇود آمده قبل روز چند روزنامههاي در
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من شدهاند/> بازداشت بود كرده ذ كر روزنامه كه عديدهاي جرايم ارتكاب بهعنوان
دوستان از يك هيچ و ندارم خاطر به قضايي خدمات سال سي از بيش طول در
هيچ عدليه تاريخ در كه باشد شنيده يا ديده كه ندارند خاطر به نيز من از مسنتر

باشد/ داشته اتهام حتي يا جرم همه اين دادگستري قاضي
مÇعرض در درآمدهانÇد/ امتحان بوته از فعلي قضات فاق بهات قريب ا كثريت
حفظ جرم از را آنها الهي توفيق و گرفته قرار دوستي مقام ناموسي, مالي, وساوس
را ابراهيم(ع) حق حضرت كه است مهم آنقدر درآمدن امتحان از و است  كرده
قضات اين برگزيد/ لت Ôخ و امامت به را او آنگاه و ( Ôهب ر Òoابراه Ò� تÖاب (اذا كرد امتحان
جاي نشدهها امتحان كه نيست مملكت مصلحت زيرا نكنيد, دلسرد را شده امتحان
امتحان مقام در كسي كمتر كه هستند شياطيني شهرت و مقام پول, بگيرند/ را آنها

شود/ پيروز آنها همه بر است توانسته اغوا گران اين با مواجهه در و

وظايف تقسيم

كÇه ) انÇقالب شÇوراي به صوÇم و مÇتداول فÇعلي ه روي استناد به است ممكن
از است) گذاشÇته قضايي مرجع عهده به را اجرايي وظيفه اساسي قانون برخالف
شما به HÄجز و كال جهت هر به دادگستري سرنوشت اما كنيد, مسÆوليت سلب خود

شماست/ ه متوج توقعات و شده سپرده
از پهلوي دوران در ما كه لطماتي چه نيست/ صحيح مسÆوليت بدون قدرت
بÇدون نÇيز مسÆوليتي هيچ ديگر طرف از كرديم/ ل تحم مسÆوليت بدون قدرت
سكه يك روي و پشت مسÆوليت و قدرت يا وظيفه نيست/ ر تصو قابل قدرت

هستند/
برابÇر در همه ثاني مرحله در مسÆوليم/ خداوند برابر در همه ل او مرحله در
در داريÇم/ مسÆÇوليت دوختهاند ما انقالب به چشم كه اسالمي امت و ايران ملت
است كÇرده مÇنصوب را او كÇه مÇرجÇعي يÇا شÇخص برابر در فرد هر سوم مرحله
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شÇورا آن موكلين و قضايي عالي شوراي و مجلس برابر در شما دارد/ مسÆوليت
و ملت برابر در نيز قضايي عالي شوراي اعضاي داريد/ مسÆوليت ايران) (قضات
مسÆÇوليت ايÇن بÇر ايÇنكه عÇين در شما و دارند مسÆوليت خود انتخابكنندگان
در قضايي عالي شوراي كه هستيد تصميماتي مجري كار روش در داريد, نظارت

مينمايد/ اتخاذ خويش قانوني وظيفه انجام مقام
به را ي خاص اختيار مجريه قوة از بعد فصلي در اساسي قانون 1ì0 اصل Ç الف
كه است آن از حا كي بلكه نيست حصر مفيد عبارت اين ميدهد/ دادگستري وزير
كÇه مالي و اجرايي سياسي اختيارات همة با دادگستري وزارت در وزيري وجود

ميباشد/ عنه مفروع است ر مقر وزرا ساير براي
كÇارمندان نÇصب و عÇزل قÇح منجمله و وزرا اجرايي اختيارات تمام Ç ب
HريحÇص آنچه مگر است آن وزير عهده به نيز دادگستري در 138 اصل برطبق

شد/ خواهد بررسي Âذي كه باشد شده مستثني×
است>/ قضاÄيه قوة مقام <باالترين 17ë اصل طبق قضايي عالي شوراي Ç ج
صÇالحيت در كÇه نمود خواهيم ذ كر كه آنچه جز نصب و عزل در شورا دخالت

قواست/ تفكيك اصل مخالف اجرايي امور در و است آن استثنايي
از خواه است مضر باشد, ضابطه بدون هرگاه انتصابات و انتقاالت و نقل Ç د
و ضÇابطه وجÇود گÇردد/ معمول شورا نام به مرجعي يا وزير بهنام شخصي طرف

دارد/ قرار اهميت ل او درجة در آن براي اجرايي ضمانت
مÇا تÇاريخ در فانه تأسÇم نيست/ صحيح وظايف و اختيارات حدود از تجاوز
و است آن شÇاغل كÇه شخصي اعتبار به مقامها بعضي كه است شده ديده فراوان
قÇدرت اعÇمال مشاغل ساير بر نموده, تجاوز قانوني حدود از او قدرت بهاعتبار
نه دارد قانوني حدود و مسند به بستگي دولتي مشاغل قدرت آنكه حال است  كرده
و گÇردد تعيين Hدقيق مسند هر وظايف و حدود بايد است/ آن شاغل كه شخصي

شد/ مانع را قصور يا تجاوز شغل آن شاغل به ه توج بدون
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قضات با دادگستري وزير رابطة

Hاصطالح و ميباشد بذلك) (حgت ر آم كه است كسي اخص معناي به قاضي
كه را قضايي رتبة دارندگان تمامي اعم معناي در و ميگويند نشسته قاضي وي به
وابسÇته قسÇمتهاي ساير در يا ايستاده سمت در يا ميكنند كار نشسته شغل در

ميشود/ شامل دارند اشتغال
هر اخص و اعم معناي به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در قاضي لغت

زير: جهات به ه توج با كه است شده استعمال دو
صورت دقيق مطالعه با قانون در مندرجه عبارت از مقنن منظور درك Ç الف

خبرگان/ مجلس مجالس
قضات/ تغيير منع و اساسي قانون 1ìê اصل Ç ب

عالي شوراي "اعضاي" عبارت بخصوص و مذكور اصل تلفيق و تطبيق Ç ج
اخÇتيارات ,1ë0 اصل سه شق با آرا فاق ات به قضايي) عالي شوراي نه (و قضايي

است: زير شرح به قضات مورد در دادگستري وزير
قضات نصب كه است آن نشانة سابقالذ كر سه بند در "عادل" شرط ذ كر :Á او
چه و HÄابتدا چه ÇÇ ميباشند قاضي لغت شرعي مصداق و ميدهند حكم كه نشسته
قضايي عالي شوراي تصويب با بايد ÇÇ عدليه قسمتهاي ساير از انتقال بهصورت

باشد/
عÇالي شÇوراي اعضاي آراي فاق ات به آنها تغيير و نشسته قضات عزل :Hثاني

است/ قضايي
سÇاير مÇانند و كÇما كÇان كÇارمندان و ايسÇتاده قÇضات انÇتقال و نÇقل :HالثÇÇث

است/ دادگستري وزير اختيار در وزارتخانهها
قÇضاÄيه قÇوة مسÆÇوليتهاي انÇجام منظور به اساسي قانون 1ë7 اصل :Hرابع
كليات در منحصر شورا اين وظيفة ميدارد/ ر مقر را قضايي عالي شوراي تشكيل
حد تا را آن معنويت و عظمت سطح نبايد و ميباشد 1ëì اصل در مرقوم وظايف
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و ميكند تعيين شورا را مديريت كلي روش و امر كليات داد/ ل تنز اداري مرجع
كÇه آيد پيش توهم اين است ممكن است/ دادگستري وزير با آن اجراي وظيفه
ضابطه بدون اختيار است/ مفيد و مطلوب دادگستري وزير اختيارات محدودكردن
وسيعتر دامنه با اختيار همان اعطاي و وزير از اختيار سلب صرف اال و است مضر
قÇديم نوع از وزير چندين بلكه نميكند, معايب رفع ديگري مرجع يا شخص به

ميآفريند/

قضات بيطرفي تأمين

گردند معتقد كه باشند داشته قاضي و قضاÄيه قوة به اعتمادي چنان بايد مردم
ندارد>/ هم درد حتي ببرد قاضي كه <دستي

باشد/ بيطرف قاضي كه برد كار به را كوشش تمام بايد نظر اين تأمين براي
موضوع اين اهميت نگردد/ مسلط وي بر جانبداري و عقده پيشداوري, هيچگونه
اضافه قاضي بيطرفي لزوم بيان از بعد صادق(ع) حضرت كه است حد آن به تا
در كاش كه باشد عالقهمند و مايل خويش ضمير عمق در قاضي <ا گر ميفرمايد:
چÇنين بÇدهم> رأي او نفع به بتوانم من و باشد فالنكس جانب به حق دعوا اين
خÇداونÇد بÇرابÇر در باشد كرده نيز را بيطرفي رعايت رأي صدور در ولو قاضي

دارد/ مسÆوليت
نيز مسلح نيروهاي مورد در (و شود رعايت بايد مورد اين در كه شرطي اقل
از (سÇپاهي) و قÇاضي كÇه است آن ميرسد) نظر به الزماالتباع شرط اين تحقق
است مشهور گردند/ ممنوع احزاب در شركت و سياسي حاد جريانات در دخالت

ميكند/ فرار پنجره از عدالت شود وارد دادگاه به ورودي در از سياست ا گر  كه

استقالل و قدرت

و استقالل مقتضي است ر مقر قاضي براي نحو اين به كه شديدي مسÆوليت
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در خÇليفه حÇتي و امير كه است شده ديده فراوان اسالم تاريخ در اوست/ قدرت
بوده شاهد را منظرههايي چنين نيز طاغوتي خلفاي حتي ايستادهاند/ قاضي محضر

بگيرند/ را آن جلو نتوانستهاند مردم ترس از و
دادگسÇتري وزارت بÇه ري رÇمك نÇامههاي طي را قضاÄيه قوة وظايف مسأله
(133 Ç 13ë) شÇماره وكÇال, كÇانون مÇجلة در مقالهاي طي Hمشروح و شده يادآور

باشد/ مفيد ميكنم ر تصو داشتيد را آن مطالعه مجال ا گر كه نوشتهام
تصميمگيري قدرت و قضايي مراجع وحدت در قضاÄيه قوة و قاضي استقالل
Hرأس خÇود كÇرده, دخÇالت امÇور هÇمة در Âفع كه مراجعي تمام است/ اجرايي و
تمام باشند/ قضاÄيه قوة مطيع بايد مينمايند, اجرا بالفاصله خود و كرده قضاوت

باشند/ قاضي رأي مجري بايد مراجع

مشترك مسÆوليت

مسÇتقر جديد نظام كه زماني تا ميشود ساقط قبلي نظم چون انقالب هر در
حصول جز قانوني هيچ گفت ميتوان كه ميآيد وجود به ي خاص حالت است نشده
عظمت و قدس حالت كه گفت ميتوان كوتاه دوران اين در ندارد/ وجود هدف
مÇلت آنكÇه از بÇعد و قÇانون اسÇتقرار از بÇعد امÇا مÇيكند/ توجيه را وسيله هدف
و است شÇده تÇمام بÇحرانÇي دوران آن ديگÇر كرد تصويب را خود قانوناساسي
تخطي اساسي قانون حرف يك از حتي انقالبي عمل و انقالب بهبهانه نميتوان
در قضاÄيه قوة ناظر عينحال در و هستيد ديگر قوة دو با قضاÄيه قوة رابط شما  كرد/
بÇهانة بÇه هÇيچوجه بÇه داريÇÇد, مشÇÇترك مسÆÇÇوليت آنÇÇان بÇÇا و بÇÇوده دولت
به تجاوز و گرفت نديده را قانوناساسي نميتوان انقالبي عمل و مصلحتانديشي
مسÆÇوليت بهاتكÇاي شما كه است اسالمي جمهوري عليه قيام بهمنزلة قانون اين

هستيد/ آن تعقيب به موظف مشترك
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قوانين اجراي و تفسير تدوين,

از بÇود, خواهÇد عمل مال ك آينده براي شود اتخاذ ا كنون كه رويهاي چون

اولي× طÇريق بÇه (و وزارتÇخانهها طÇرف از كÇه قÇوانÇيني و رويÇه ديگÇر طÇÇرفي
و رويه باشد, قانوناساسي و اصول با منطبق بايد ميشود تهيه و اجرا دادگستري)

كنيد/ ملغي را مخالف رات مقر
براي كه ي خاص اصطالحات بخصوص اساسي قانون تحقق و تفسير و شرح در
براي كه را دي متعد قوانين و داشت معمول وافر دقت بايد ميگردد مطرح بار لين او
نكات رعايت با نمود تنظيم بايد قضاÄيه قوة مبحث در قانوناساسي اصول اجراي

كرد: تنظيم زيرين
كه قانوني استناد به فعلي ترك يا فعل <هيچ ميدارد: ر مقر 1ì9 اصل Ç الف
"وضÇع" لغت بÇه ه اتوجÇب است بديهي نيست/> مجازات قابل ميشود وضع Gبعد
تصويب به كه بود خواهد قوانيني اعمال سنجش مال ك كه است آن اصلي منظور

برسد/ مجلس
موظف را قاضي كرده, بيان بيشتري صراحت با را نتيجه اين 1ì7 اصل Ç ب

نمايد/ صادر نه مدو قانوني مواد به Gمستند را قضيه حكم مينمايد
آنÇها هÇمه به عمل كه است آن موجب شيعه مجتهدين فتاواي اختالف Ç ج
تقليد مورد فتواي ميان اين در بايد ا حق گردد/ تشتت و تفرقه موجب يا و محال
عمل مورد ميكند) تجلي مجلس نمايندگان آراي ا كثريت بهصورت ( كه ا كثريت

گيرد/ قرار
كه مجلس به مصو قوانين از را دعوا حكم بتواند بايد قاضي چون بنابراين Ç د
معناي همهجا در اجتهاد و مجتهد از منظور لذا كند استخراج است, فارسي بهزبان
مطلع اسالمي حقوق كلي اصول از قاضي كه است آن منظور بلكه نيست; آن شرعي
به مصو فارسي قوانين از را قضيه حكم بتواند و باشد داشته استنباط قدرت و بوده
اصل به عنايت با كه جزايي قوانين يا است انور شرع با منطبق كه مدني قانون Âمث)
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صÇفت قÇاضي لغت دنÇبال بÇه هرجا نمايد/ استخراج بود) خواهد اجرا قابل 1ì9
است/ مراد معنا اين است, شده اضافه مجتهد

قاضي لغت كه كشور عالي ديوان دادستان و رÄيس تعيين در فيالمثل بالعكس
كه ميباشد آن شرعي بهمعناي مجتهد قانوناساسي منظور است نشده برده به كار
مورد اين در منتها باشد/ حايز را حنظله بن عمر مقبوله در مذكور صفات تمام بايد
با مشورت نظر اين از مينمايد, اضافه را قضايي" امور به "آ گاه شرط قانون چون
همانگونه ميداند, شرط را كشور عالي ديوان قضات يعني قضايي امور صين متخص
بهعنوان ما براي او عمل و نميشود اشتباه دچار كه را معصوم پيغمبر خداوند  كه
مشروط است شارع كه را او تصميم كرده, مشورت به امر دارد تشريع جنبه سنت
Öكَّل وتف تÖم زع ذا اف مراال

ß
| هÔم Öر شاو و ميفرمايد: وي به خطاب و نموده مشورت به

ده/ انجام خدا به توكل با گرفتي تصميم خود آنچه ليكن كن; مشورت آنان با /159 آيه عمران, آل سوره /1

/1 اهللا Ò� ع

دادگستري اداري كادر و  كارمندان

تشكÇيل مÇطلع و امÇين زحÇمتكش, مردمان Hغالب را دادگستري اداري  كادر
امكان و معيشت تأمين به ي خاص ه توج ميبايد دقيق و الزم تصفيه از بعد ميدهند/

بگردد/ تندتر و بهتر عدالت چرخ تا داشت مبذول قانون پيشرفت
سوابق تا داد امكان ميبايد ميشوند نايل تجربياتي به كار طول در چون اينان
گرديده تحصيلي مدرك و تحصيالت قاÄممقام بتواند موارد بسياري در آنها تجربي
شود/ فراهم آنها تجربيات از بيشتر استفاده امكان و نمايد تسهيل را آنان پيشرفت
و علمي صالحيت كه را كارمنداني عملي و نظري تجربي, امتحانات با مسير اين در
كرد منتقل قضايي كادر به بايد برسد قضايي عالي شوراي تصويب به آنان اخالقي
است بديهي ميشود/ باز قوم صلحاي براي قضايي كادر در ورود راه طريق بدين و
"احÇترام مÇثل بÇنابر و گردد مراعات بوده محفوظ Âكام بايد قضايي كادر احترام
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بكوشند/ قضا مقام تجليل و تعظيم در بايد كارمندان اين است", متولي با امامزاده

وكالت

اصل اين در و كند انتخاب وكيل دارد حق هركس اساسي قانون 3ë اصل طبق
تÇعيين وكÇيل بÇراي شÇرطي هÇيچ و نشÇده, ذ كر محدوديتي هيچ است مطلق  كه
حتي و فقهي اطالعات داشتن و داد وكالت ميتوان هركس به عليهذا نگرديده;
مباح او خون كه هركس بنابراين است, نشده شرط وكيل براي نيز مذهبي اعتقاد

كند/ قبول را وكالتي ميتواند نباشد
كه آنان است ممكن معهذا كرد, اجتهاد نميتوان مرقوم نص مقابل در  گرچه
الزم را وكÇيل دخÇالت مÇينمايند; اجÇرا GعتبرÇم صÇن مقابل در را خويش اجتهاد

مينمايم: جلب زير نكات به را شما ه توج لذا بدانند, مضر بلكه و ندانسته
متداعيين كامل بودن همتراز و قضات بيطرفي مÆكدانه لزوم به ه باتوج Ç الف
بهنام وسيعي سازمان از است متهمكننده كه دادستان چون عنوان) و اسم در (حتي
تÇحت عÇظيمي اختيارات با را غيره و دولتي اسناد تمام و ميكند استفاده دادسرا
از "دستش Hاصطالح و بوده زنداني Hاحيان كه متهمي به عليالقاعده دارد, خود تسلط
بهعنوان را كسي خارج محيط از بتواند كه داد اختيار بايد است" كوتاه عجم و عرب
باهماناختياراتانجاموظيفهنمايد/ و وكيلبرگزيندكهاينوكيلهمطرازدادستان
زني ÇÇ شاهد حتي كه است شده ذ كر مواردي اسالم صدر داستانهاي در Ç ب
خليفه بر بهبودي از بعد و نموده جنين سقط دادگاه به احضار ترس از ÇÇ آبستن
وحشت و ترس از متهم اينكه احتمال اولي× طريق به است/ كرده دعوي اقامة وقت
احتمالياش حقوق از صحيح دفاع در را او منطقش يا آيد بند زبانش يا ببيند صدمه
او ميتواند معتمد و امين وكيل Hممسل وضعيتي چنين در است/ بسيار نكند, ياوري
اقامة در هم را دادگاه ات واقعي صحيح عرضه و حقايق كشف با حتي و دهد ياري را

نمايد/ مساعدت منصفانه رأي انشاي و عدل
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خليفه از حكمي كه دارد وجود فراواني موارد اسالم صدر داستانهاي در Ç ج
آن اطÇالع, از بÇعد و مÇيگرديد صÇادر ÇÇ (ع) علي خالفت از قبل زمان ÇÇ وقت
روشÇن را قÇضيه مÇتهم طÇرف از وكالتي واقع در و ميشتافت كمك به حضرت
علي(ع) دخالت مينمود/ تصحيح را حكم وقت) (خليفة قاضي كه بهنحوي ميكرد
عينحال در و متهم ياور و وكيل بهعنوان بلكه نبود قاضي بهعنوان موارد اين در

بود/ قاضي مددكار
نÇيست/ مÇطلع آن از خود چهبسا كه دارد دفاعي قابل حقوق متهمي هر Ç د
و عاليه عواطف حتي و تحريكپذيري جهل, فقر, قبيل از فه مخف كيفيات وجود
نسبت مشابه Âكام جرايم در ميشود موجب ده مشد كيفيات عدم يا وجود همچنين
دفاع قابل حق از درواقع وكيل نمود/ صادر متفاوت آراي بايد مختلف بهمجرمين
احكÇام نÇمودن اسالمي و كردن انساني به امر اين و جرم از نه ميكند دفاع متهم
ê ,3 ,2 بندهاي در مرقوم هدفهاي تحقق راه در را علمي مطالعات و كرده  كمك

مينمايد/ تسهيل اساسي قانون 1ëì اصل ë بند عليالخصوص و
وكÇيل بهعنوان ميتواند بخواهد را شخصي هر متهم اينكه از گذشته عليهذا
بÇهمعناي ÇÇ اجÇتهاد از درجÇهاي و ص خصÇت كه دادگستري وكالي نمايد, انتخاب
آنان اخالقي صالحيت و داشته ÇÇ مجلس به مصو قوانين از حكم استنباط قدرت
را وظيفه اين توانست خواهند بهتر گيرد قرار مستقل و رسمي سازمان تأييد مورد

كند/ اجرا
يÇاور ص تخصÇم و امÇين وكÇالي از متشكل كانوني و مستقل سازمان وجود

Ù
Ì Ò¾ Öن م معرض در بوده بشر جهت هر به كه را قضات Hاحيان و بوده عدالت دستگاه

شيطان آن چه افكند, مردمان دل در بد انديشه وسوسة كه شيطان وسوسه شر از / 5 Ç 3 آيات ناس, سوره /1
انسان/ نوع از يا و باشد جن جنس از

محفوظ انحراف از ميگيرند, قرار 1 اسالن دور Ôص | Ôس و Öس وÔي Iلذي اسن Òòا سواس وÖال
ميكنند/ حفظ انحراف از را وكال نيز شريف قضات كه همانگونه ميدارد



ايÇن كÇه مÇيكوشيدند هاي دÇع داشت, وجÇود وقت جناحهايحا كÇم بين كه شديدي اختالفات دنبالة به /1
مبارز روحانيت جامعه به نامهاي مناسبت بههمين بكشند/ آن بر پردهاي نتوانند ا گر و كرده مرتفع را اختالف

گرديد/ درج ,(1359 ماه دي 11 (پنجشنبه دوم, سال ,92 شمارة روزنامةجاما, در كه شد ارسال و نوشته

قانونياخودكامگي?!1

مبارز روحانيت جامعه به نامهاي

بسمهتعالي
بركاته و اهللا رaت و عليكم سالم

از حا كي كه شد منتشر عكسي و خبر 13ë9.9.1ë شنبه روز روزنامههاي در
بود/ ق تفر از احتراز و اهللا" "حبل به اعتصام ضرورت به آقايان خاص ه توج

طاغوت دوران در است/ شده متصف "مبارز" مضافاليه با محترم جامعه آن
و صÇريح عÇبارتي تÔموهÔم; Öف ق ث يث ح تÔلÔوهÔم Öواق بود: ص مشخ مبارزه اين روش و راه

واضح/ آن مصداق و روشن
مبارزه اين يابد, مصداق افواجا اهللا دين| لون Ôخ Öدي اسالن أيت ر بايد كه ا كنون اما
چگÇونه روحÇانيت جامعه در را "مبارز" صفت به اتصاف ادامه و است? چگونه

ن م تانف Äطا Öنا و شريفه: آيه مبارزه اين فعلي دستورالعمل Hقطع ميفرماييد? تعبير
� ا ÒÑ ß� ت Ø� ح âغيÖب ت� الَّ فقاتلوا االÔخÖري× Ò� ع F Ô ×vحدا Öتغب Öن اف F Ô ÒyÖيب وا Ôحل Öصاف تتلوا ÖقI Òمن�Æ ÔXا
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ا گر و نهيد آشتي ميانشان برخاستند, جنگ به يكديگر با مÆمنان از گروه دو ا گر (و حجرات سورة ,9 آية /1
بازگردد///)/ خداوند امر به تا بجنگيد است كرده سركشي آنكه با كرد, سركشي ديگري بر گروه يك

است; آن از دقيقتر و قبلي مراحل از مشكلتر مرحله اين و بود خواهد اهللا///1/ مرا
را "بÇغي" بÇايد شما Hاحيان و شدهاند تقسيم طايفه دو به قبلي مÆمنان و ياران زيرا
لياقت كما كان و شويد پيروز نيز مرحله اين در اميدوارم كنيد/ محكوم و بررسي

نماييد/ حفظ را "مبارز" صفت به اتصاف
امور" "مسÆولين بين دارد قصد مبارز روحانيت كه بود آمده خبر عنوان در /1
طÇاغوتپرور فضاي از و فضا در سال شصت قريب استنشاق Gظاهر دهد/ التيام
بايد موسي(ع) قوم همانند نيز ما گويي است/ گذاشته اثر ما همة نسوج در فانه متأس
يك حÇتي كه ديگري نسل و گردد معدوم فعلي نسل تا بمانيم تيه در سال چهل
وارد موعود أرض به و شود پرورانده است نكرده استشمام را طاغوت فضاي لحظه
امÇام از مÇردم هÇمهجانبة پÇيروي مگر هستند?! گوسفند و بره مردم مگر  گردد/
ي تصد آيا گرفت?! نديده را مردم بايد چرا بود?! امور" "مسÆولين از يكي بهعنوان
مال را آن كه است تلويزيون و راديو براي سرپرست تعيين مانند نيز مملكت امور
حسبي امور بهعنوان كرده تلقي محجور يا و يتيم طفل يا و بالوارث يا بالصاحب

نمود?! دخالت مردم نظر بدون آن در
تقسيم در هم با يا و شوند آنانسا كت ا گر تا نيست امور مسÆولين بين اختالف
و استدالل و فكر طرز در اختالف شود/ تمام تفرقه كردند مصالحه صالحيتها
است مÇمكن امÇور مÇصادر از يك هر Hاحيان كه است عملي متفاوت روشهاي
بÇارها هÇم امام كه همانطور شود/ جلوه گر جريانها اين از يكي مظهر بهعنوان
نÇيز اسÇاسي قÇانون در امÇام فرمايش حتي و است>/ مردم رأي <ميزان فرمودند:
چشم مسÆولين از بايد است/ دانسته مردم اقبال با را رهبري مقام و شده منعكس
دارند, مردم ميان در مخالفي يا طرفدار مسÆولين ا گر بنگريد/ مردم به و برگيريد
و فكر طرز براي نيست/ آجيل از كردن محروم يا و آجيل پخش معلول انشا¾اهللا



11ë خودكامگي?! يا قانون

مخالفينشان و طرفداران جاي آنان ر تفك و كار طرز محض به لذا و است آنان عمل
هÇمه شأن آقايان روبوسي به الزام Hاحيان و آشتيدادن با شما شد/ خواهد عوض
را ما گفت: خواهند و آورد خواهيد پايين طرفدارانشان نزد و اجتماع در را آنان
بÇدون و رسÇيدگي HيقÇدق اخÇتالف اصÇولي مÇوارد بÇه ايÇنكه مگر كردند/ تقسيم

فرماييد/ نظريه اعالم جانبداري
قرار موردنظر بايد و ميشود ديده جامعه در كه متضادي و فكر طرز دو /2

از: است عبارت  گيرد,
مÇجاز را خÇود جÇزÄيه واليت عاي اد يا فقيه واليت اتكاي به گروهي Ç الف

بهحال مفيد خويش بهزعم و دانسته مصلحت خود كه را تصميمي هرگونه ميدانند

اولي× بهطريق (و اساسي قانون تصميمگيري اين در و نمايند اتخاذ بدانند انقالب
مستمسك گاهي ميشمرند/ اندك را آن نقض و نميدانند مانع را عادي) قوانين
اجرا بايد Hتدريج و نيست تحقق قابل هنوز اساسي قانون كه است آن فكر طرز اين
مÇختصر آزاديهÇا تدريجي اعطاي و طاغوت زمان سياسي باز فضاي (به  گردد
اين مرجع تازه دهيم/ انجام دانستيم مصلحت را آنچه ندارد مانعي لذا دارد) شباهتي
افتاد فكر به زودتر هركس و نيست ص مشخ تصميمگيريها و مصلحتانديشيها

ميدهد/ دخالت حق خود به كاري هر در
ايرانيان تمام ميان كه است اجتماعي ميثاق اساسي قانون معتقدند گروهي Ç ب
و بÇوده اسÇالم غÇير رسÇمي اديان به متدين ايرانيان از گروهي است/ شده منعقد
مطيع همه نيز اينان گرچه ميدهند/ تشكيل را كثيري ة عد نيز سنت اهل برادران
اسÇاسي قانون يعني اجتماعي ميثاق اين اعتبار به فقط اما ميباشند, امام دربست
از قسÇمتي بÇودن اجÇرا غÇيرقابل هÇرگاه و مÇيباشند فÇقيه واليت تÇابع كه است
كه آورد خواهند بهانه نيز هاي عد گيرد قرار خودكامگيها مستمسك قانوناساسي
فقيه واليت فرمودند, وعده هم امام خود كه اساسي قانون م متم تصويب و تعيين تا
نين متدي و دانا دشمنان و نادان دوستان بهدست طريق اين به و نيست اجرا قابل هم
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بÇيت شÇاه ايÇن تÇعطيل عÇاي اد كه شد خواهد داده بهانه ب متعص مذاهب) (ساير
نيست/ مصلحت وجه هيچ به امري چنين ميدانيم و بنمايند را قانوناساسي

و قوانين از تخلف ÇÇ اساسي قانون تصويب از بعد چه و قبل چه ÇÇ فانه متأس /3
استانداران هست/ و بوده متداول Âكام مردم امنيت و قانوني حقوق كردن پايمال
اليÇحه حاشيه در استانداري حتي و ميدهند انجام بگيرند تصميم هرچه محل در
اجÇرا و نÇدارم قÇبول را قÇانون ايÇن من مينويسد: Hصريح انقالب شوراي به مصو
دادگاههايي ميشود/ ممانعت ژ3 با سازماني در منصوب مأمور ورود از نميكنم/
رأي و شÇده مÇنصوب قÇانون برخالف قضاتي و ميشود تأسيس قانون برخالف
صÇالحيت به تجاوز با و خود صالحيت برخالف قضايي عالي شوراي ميدهند/
ارشاد وزارت ميگيرد/ بهدست را اداري امور تمام نيز و مينويسد قانون مجلس
و/// ميكند بيكار شغلي امنيت و قانون برخالف را كاركنان از گروهي يكباره ملي
از مÇردم كه است شده ظاهر قانونشكني اين ات مضر از گوشهاي هما كنون
و خÇطابهها هÇمة در مÇيگيرند/ پس را خÇود پÇول نÇموده اعÇتماد سلب بانكها
بهآنها را خود پول و نموده اعتماد بانكها به كه ميشود خواسته مردم از اعالميهها
فÇتوا يÇا خÇطابه يك بÇا را مÇتزلزل امÇنيت و رفته دست از اعتماد ولي بسپارند/
يك قضايي عالي شوراي كه همانطور دارند بيم مردم زيرا نمود, اعاده نميتوان
و بÇنويسد قÇانون راه وزارت ÂثÇم چهبسا فردا پس ميكند تصويب قانون ساعته
اين ( كه جنگ زمان ضروري راههاي ساختن بهانه به را بانك موجودي پولهاي
كه را هركس ديگري نهاد Âمث يا كند برداشت است) شده بهانهاي عجب هم جنگ
فالن يا كند مصادره را اموالش و بشناسد مستكبر موجودي, مبلغ فالن از متجاوز

نمايد/ جريمهاش بانك پول معادل نموده, احضار را او دادگاه
صدا به گوشه يك از خطر زنگ كه ميزان همين به است نشده دير تا هنوز
از نموده پيشبيني را قانونشكني آينده ات مضر و داريم فرا گوش است, درآمده
پاهÇس ارتش, ميجنگند? كافر دشمن عليه يكپارچه چرا مردم نماييم/ احتراز آن
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براي ميدهند? دست از را خود جان چرا مسلح نيروهاي ساير و بسيج پاسداران,
مملكت بر است رسيده نيز امام امضاي به كه اساسي قانون و اسالمي قانون اينكه
اعÇمال انتقاد بلكه نيست, مبارزين دلسردي و تفرقه باعث انتقاد, كند/ حكومت
را مبارزين كه است اعمال اينگونه ارتكاب و ميدهد; قرار هدف را قانون خالف
زيرا نيت, حسن با و سازنده انتقاد نه ميسازند نااميد آينده از را همگان و دلسرد
يا قانون ميشود? چه فردا اما ميجنگم من كه ميآيد بهوجود فكر اين مبارز در

خودكامگي?
بهمو مو و Hدقيق اساسي قانون باالخص و قوانين اينجانب بهنظر بنابراين /ê
واال بÇاشد كÇامل اعÇتقاد و نÇيت خÇلوص روي از اجÇرا ايÇن و گÇردد اجÇرا بÇايد

ندارد/ فايده شرعي كاله و محملتراشي ظاهرسازي,
بهتأييد گروهي ميل مطابق تفسيري يا و شود تصويب مجلس در قانون هم ا گر
باشد; ملت قلبي خواست و اساسي قانون مخالف معنا در اما برسد, نگهبان شوراي
تأيÇيد نÇيز را قÇانوني GاهرÇظ حتي عمل و كرد نخواهند قبول را آن دل در مردم
نÇيز آنÇان بÇاشد/ ما عبرت ميتواند درضا محم پسرش و رضاخان كرد/ نخواهند
بÇر داشÇتند تÇصميمي هر و ميدادند تطبيق قانون با را خود كارهاي همة Gظاهر
از و ميدادند ملي شوراي مجلس به موسوم قانونسازي كارخانه به و نوشته ورقهاي
لبÇاس, تغيير قانون ميگرفتند/ تحويل ن مدو قانون بهصورت كارخانه طرف آن
و/// ارتش دادرسÇيهاي قÇانون تÇاريخ, تغيير قانون الزامي, حجاب كشف قانون
عليهذا نكردند/ قبول قانون بهعنوان را آنها مردم هرگز اما گرديد; اجرا و تصويب
بر خود نيÇت و عمل تطبيق يعني است خالصانه اطاعت قانون اطاعت از منظور

خويش/ اهداف و عمل بر قانون تطبيق نه قانون
,13ë ,133 ,12ì ,12ê ,122 ,113 اصول قانوني صراحت عليرغم هما كنون
جÇمهور رÇÄيس صÇالحيت حÇدود در اسÇاسي قانون اصول, ساير فحواي و 13ì
درصد پنجاه الاقل مستقيم آراي با بايد همواره كه مرجعي به و ميشود تشكيك
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را مجريه قوة رياست و شود انتخاب نفر) ميليون 11 فعلي جمعيت با Âاق) مردم
كه 7ê اصل صراحت با يا و نميدهند وزارتخانهها با مستقيم مكاتبه اجازه دارد,
شوراي پيشنهادي لوايح تقديم طرز در برسد دولت هيأت تصويب به بايد لوايح
كÇه 1ë7 اصÇل صÇراحت عÇليرغم ميشود/ ترديد اظهار مجلس به قضايي عالي
آن مÇيكند, تعريف قضاÄيه" "قوة مقام باالترين بهعنوان را قضايي عالي شوراي
منشي يك به را دادگستري وزير كرده قبضه نيز را اجرايي و اداري امور تمام شورا
بايد ميگويند تسلط اين ادامة و كردن فردا و امروز براي آنگاه است/ داده ل تنز
از گÇذشته كÇه را صÇريحي و سÇره فÇارسي عبارات آيا دهد? نظر نگهبان شوراي
ابهام بدون و روشن نيز فن غيراهل و مردم ساير بهنظر حتي مملكت حقوقدانان
و حا كم جو تأثير تحت نيز نگهبان شوراي ميدارند اميد شايد كرد? معني بايد است

خاص نظري منصب) خود قانوني صالحيت به نه (و مناصب صاحبان به نظركردن
پاسخگوي شد) چنين ( كه شود چنين ا گر نكرده خداي ولي بدهد, ميل مطابق و

بود? خواهند كساني چه آينده نسلهاي برابر در تفاسير اينگونه
بودن االصل ايراني شرط رضاخاني ملي شوراي مجلس داريم خاطر به همه
وزير يا شود وليعهد بتواند فوزيه از متولد پسر Hاحيان تا كرد تفسير را وليعهد مادر
GاهرÇظ را قÇضات اسÇتقالل دربارة اساسي قانون م متم 82 اصل دادگستري وقت
همه تفسيرها/ اينگونه از ديگر بسياري و كرد ملغي مجلس ط توس Hمعن و تفسير

رفت/ كجا به مقننش با قوانين, اصطالح به آنگونه تفسيرها, آن ديديم
قÇانون از را كÇه هر است آن مقتضي تشتت و تفرقه رفع وظيفه بنابراين /ë
محا كمه و تحقيق مورد Gبدو است شده ادعايي چنين او بر يا است كرده تخلف
نميكند/ شأن كسر بيگناه) (حتي عادالنه محا كمه داد/ قرار بيغرضانه و خالصانه
را او بلكه نيافت, نقصان ايستاد قاضي برابر در اينكه از را علي شأن آوريم بهخاطر
ما بخشيد/ عظمت اسالم به و كرد معرفي جهان در اسالمي عدالت نمونه بهعنوان
ديÇوان دادستان و رÄيس تخلفات به رسيدگي باشيم/ چنين بايد نيز ع تشي عيان مد
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از بعد فعلي كشور ديوان است/ ديوان آن عمومي هيأت با قانون طبق كشور عالي
بÇررسي اخÇالقي و عÇلمي صÇالحيت بÇنابرايÇن گرديد; تشكيل انقالب پيروزي

دارد/ را قضايي عالي شوراي اعضاي به منتسبه تخلفات
نظر كشور, ديوان عمومي هيأت جلسة در كه است آن طرق ارجح و اسهل
از تجاوز و رات مقر از تخلف ارتكاب هرگاه كرد/ جلب مخفي رأي اخذ با را آنان
و كند اظهارنظر قضايي مرجع بايد ميشود داده نسبت مقامي به قانوني صالحيت
لذا و است امر صين متخص ط توس قانون تفسير ن متضم حال عين در اظهارنظر اين
دارند سياسي جنبه كه نه مقن مراجع تفسير بر مواردي چنين در قضايي اظهارنظر

دارد/ رجحان
Âك نبايد ميشود انتخاب گروه دو بين اختالف رفع براي كه را هيأتي Hمنطق /ì

دو هر از خارج بيطرف و كاردان هيأتي بايد بلكه باشد, طرفين از يكي به منتسب
تا بپردازد مسأله به گروه دو افراد از مساوي تعدادي معيت به يا و Âمستق  گروه
از هيأت كل ا گر نگردد/ نوع حفظ بر حمل و كند پيدا عامه قبول بتواند او ه نظري
بÇراي مÇعنا در ولي وسÇاطت, بÇراي Gظاهر او كار نتيجه و روش باشد گروه يك
قÇبول از و شد نخواهد ي تلق منصفانه لذا و بود خواهد طرفه يك قدرت, تحكيم

بود/ نخواهد برخوردار عامه
بÇررسي و بازداشتهÇا مسأله است اختالف موجب كه ديگري موارد از /7
نادرست شايعه اين اميدواريم زندانهاست/ در شكنجه مسأله همچنين آن, صحت
كه برادراني به را مسأله آنگاه و چيست شكنجه Á او كه ديد بايد اما درآيد/ آب از
طÇرز كÇه نÇمود تÇفهيم ندارند, الزم آ گاهي اما ميكنند, كار نيت خلوص كمال با
بازداشتي خانواده گذاشتن بيخبر او, خانواده و شده بازداشت با نامناسب برخورد
هÇمه و/// غيرمتعارف تي مد در بازداشتي گذاشتن تكليف بال طوالني, تي مد طي

ميشود/ محسوب رواني شكنجه مصداق
مÇوظفانÇد قÇانون طÇبق هم خاص مأموريت بدون حتي كل دادستان آقاي
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ايشان به كه فعلي مأموريت بنابراين, باشد مناسب زندانها وضع كه كنند مراقبت
موارد از گزارشي هيچ تا كنون ايشان چون انشايي/ نه است تأييدي است شده اعطا
بÇر ايشÇان نÇظر كردهاند, نفي را آن وجود ضمني بهطور بلكه و ندادهاند شكنجه
بسيار لذا و كردهاند اظهارنظر Âقب كه هستند دادرسي بهمنزلة و عاست اد اين بطالن
مأمور هستند بيطرف و نكرده اظهارنظر كه را كساني نيز مبارز روحانيت بجاست

نمايد/ رسيدگي
Âعم گويي كه است آن ميخورد چشم به مأموريتها اين در كه ديگري نكتة
فانه تأسÇم و است شÇرط روحانيت لباس به تلبس موارد از درصد چند و نود در
ملت وحدت به مضر اسالمي, انقالب ضرر به شرطي چنين ضمني و عملي اشتراط

ميباشد/ آنها باطني انقياد مخل و
اضÇافه خاتمه در و كنم عرضه دانستم الزم رسيد خاطرم به كه را نكات اين
تفرقهانگÇيز اعمال ميزنند وحدت از دم كه كساني از بسياري فانه متأس مينمايم
شيوههاي با دارند سعي و ميدانند تفرقهانگيز را انتقادات آنگاه و شده مرتكب
كه را تفرقه عظيم خطر و بنشانند كرسي بر را خويش مصلحتانديشي غيرقانوني
كه آنها و انتقادات غالب بالعكس و نمينمايند احساس دل در ميآورند زبان بر
وحÇدت حسÇرت و بÇرميآيد دل سوز از كه است كساني جانب از است مستدل

دارند/ دل در شد جلوه گر امام از همگاني پيروي در كه را مبارزه دوران
<نارضايي فرمودند: استانداران جمع در خود واقعبيني با كني مهدوي آيتاهللا
يا شكر و قند كمبود از نارضايتي اين گرفت>/ ناديده نميتوان كه است واقعيتي
مÇلت و نÇيست Gمنحصر مادي, مساÄل ساير و حقوق كمي از امثالهم, و تخممرغ
از نارضايتي ميكند/ ل تحم را سختيها اين همة انقالب نجات راه در خوشبختانه
كÇردن لگÇدمال و قÇانونشكني از خÇالصه بÇهطور شÇغلي قÇضايي, امÇنيت عÇدم
مقام در امام, اوامر از اطاعت مقام در فدا كار و عالقهمند ملت است/ قانوناساسي
ولي ببوسد, را آنان دست كه ميشود خم خود دولتمردان از تجليل و نظم از پيروي



121 خودكامگي?! يا قانون

مچاله را امام امضاي به مزين و مردم درصد هشت و نود تأييد مورد اساسي قانون
و هشÇدار به آنگاه ميگردد/ منصرف شده, بهتزده ميبيند, آنها دردست شده
بلكه نيست شنوايي گوش و است اثر بال نهتنها ميبيند ولي ميپردازد سازنده انتقاد
و است قÇانونشكني در عمد گويي كه ميدهد دست او به احساس اين فانه متأس
Gعمد قدرت ميخ كوبيدن براي گويا داد انجام صحيح طريق از ميتوان كه را  كاري
قÇضايي عÇالي شÇوراي كÇه را مجازاتÇي قانون ميشود/ انجام غيرقانوني طريق از
نكÇرده پÇيدا ضرورت آن اجراي Âعم هم هنوز و نداشت فوريتي كرد تصويب
بÇا HيانÇاح يا نمود تقديم مجلس به فوريت چند قيد با را آن بود ممكن لذا است
كوتاهي فاصلة در را آن گرفت ميتوان مجلس كميسيونهاي براي كه اختياراتي

ميسازد/ ذهن به متبادر را "وفسختها" مشهور طنز روش اين رساند/ بهتصويب
كس هيچ قانون خالف اعمال از نبايد گفتند: كني مهدوي آقاي جمع همان در
اجراي ناظر جا همه در و باشد عمل با توأم ايشان گفته اين اميدوارم كرد/ حمايت
سÇپاه بÇه خطاب مشهد در Hصريح نخستوزير رجايي آقاي فانه متأس باشيم/ آن
خÇاطر به است>/ ميكند/// انتقاد انقالب نهادهاي از <هركس فرمودند: پاسداران
آقاي حرف نميدانم بردند/ به كار ديگري مشابه لغت چه يا انقالب ضد لغت ندارم
رجايي آقاي حرف عمل در گويي ولي را/ كني مهدوي آقاي يا كنيم باور را رجايي
قرار عمل و اقدامات مبناي و است برخوردار مورد اين در بيشتري كالم نفوذ از
بÇود آمÇده بÇهوجود مردم بين انقالبي مبارزه دوران در كه وحدتي است/  گرفته
الزام هيچگونه بدون و مردم دلهاي بر امام حكومت راه از جز شد? ايجاد چگونه
درخÇواست بÇراي تÇظاهرات در كÇه ارمÇني, دانشÇجويي داشتم, موكلي تهديد? و
خميني آقاي ميگفت: دادگاه در وي بود/ شده زنداني و كرده شركت امام مراجعت

است/ مطاع ما براي دهند دستور هرچه و هستند ايرانيان ما همة رهبر
و سÇروصدا خÇوابÇاندن در را وحÇدت ايÇجاد و اخÇتالف رفÇع بخواهيد ا گر
ولو ÇÇ كنيد خالصه مطالب اينگونه چاپ از جرايد ممانعت و انتقادات خفه كردن
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نÇابود را اسالم ملت و خود Öدرازمدت در اما ÇÇ شويد موفق Hفرض مدت كوتاه در
و مÇردم كÇردن روشÇن و كÇوشش براي كه هيأتهايي اميدوارم ساخت/ خواهيد
و نباشند قانونشكنان از خود ميشوند, مأمور دلها الفت و وحدت ايجاد بالنتيجه
آنها كار نتيجه اميدوارم نباشد/ دلها در عميق شكاف و تفرقه موجب آنان عمل
جندار حمام داستان يا ر مكر بازرسهاي و فيلبان و فيل مشهور داستان يادآور

آرزومندم/ را آنان توفيق خاتمه در نباشد/
الهدي اتبع عليمن الم والس



مÇقالهاي مÇطالب آن بÇه عÇموم نظر جلب منظور به بودم, نوشته نمازجمعه مورد در كه نامههايي دنبال به /1
16 جÇاما, روزنÇامه گÇرديد/ درج (1359.11.16 جÇاما Ç (ميزان1359.11.5 وقت روزنامههاي در كه نوشته
درج را اينجانب نامه عين سپس و ساخته مطرح را مساÄلي مة مقد كه داشت "نكتهها" عنوان با مقالهاي بهمن,

ميشود/ درج نيز مقاله آن ماتي مقد مطالب بود/  كرده

نمازجمعهÇوحدتآفرينياوحدتشكن?!1

تÇفرقهها, جÇامع است/ اسالمي نظام سياسي عبادي, جلوة بهترين نمازجمعه
جامع صاحب عقيده به (بنا است مستحب باشد/ بايد حكمت معلم و اخالق مزكي
آنان تزكيه براي آن خطبههاي تا كنند حاضر نمازجمعه به نيز را زندانيان عباسي)

در نمازجمعه فانه متأس شود/ رسيدگي آنها پرونده به نيز نماز از بعد و باشد مفيد
Hغالب و است علني غيبت و افترا تهمت, ارتكاب مركز Hغالب بالعكس فعلي وضع

ميكند/ بروز جامعه در جديدي تفرقه جمعه هر از بعد
و مÇيگردند حÇاضر نÇماز در امام فرمان به بنا Hصرف معتقد و مسلمان مردم
و گوش و چشم مينمايند/ تلقي جمعه امام تعديل منزله به را جمعه امامت فرمان
بازي وديعه اين با چرا است/ الهي امانت مأمومين, سفيد و پا ك ضمير صفحه نيز
انحصارجويي و خودكامگي و غلط مسير در آنچه امانت شرط برخالف ميشود,
ايÇن از خطاهايي نهتنها ميگردد/ تحميل مستمعين پا ك اذهان بر ميباشد ياران
سخنران بهعنوان چناني آن ناطقي بار هر بلكه است مشهود Hغالب خطبهها در قبيل
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خطاي دچار را آنان و ميكند بازي مأمومين پا ك و خالص ضمير با نماز از قبل
ميكند/ درو طوفان بكارد باد كه هر دارد اقتضا الهي ناموس مينمايد تشخيص

بÇوديم بسÇته نمازجمعه به فراوانتري اميد كه قبل سال يك شايد حدود در
كرده پيشنهاد را جمعه ه مÄا از مشترك ستادي تشكيل و نوشتم امام دفتر به نامهاي

نداشتم/ دريافت پاسخي فانه متأس كه بودم نموده مطرح نيز مذهبي سÆاالتي و
زمينه اين در پيشنهاداتي و نوشته منتظري اهللا آيت حضرت به نامهاي Gبعد
و است> مردم رأي <ميزان گفتهاند: امام كه همانگونه معتقدم چون منتها  كردم/
مة مقد در فيالمثل ÇÇ است شده تأييد Gر مكر نيز اساسي قانون در مطلب اين چون
تÇحقيق زمÇينه اساسي قانون مستمر امامت امر واليت <براساس ميگويد: قانون
اصل يا و شود> شناخته رهبري به مردم طرف از كه را جامعالشرايطي فقيه رهبري
قانون اين پنجم اصل در مذكور شرايط واجد فقها از يكي <هرگاه ميگويد: كه 107
باشد, شده پذيرفته و شناخته رهبري و مرجعيت به مردم قاطع ا كثريت طرف از

العÇظمي× آيتاهللا انÇقالب رهÇبر و تÇقليد عÇاليقدر مرجع مورد در كه همانگونه
نظرات عرضه و مأمومين نظر جلب براي عليهذا ÇÇ است> شده چنين امامخميني

ميآورم: را نامه آن ص ملخ قانوني ميزان اين بر خود
مفيد آن عرضه كه رسيد بهخاطرم مختصر نكته چند بعدالعنوان Ç تعالي <بسمه

ميرسد: بهنظر
آنچه جز ÇÇ نماز آداب رعايت و است نماز جز¾ نمازجمعه خطبههاي چون /1
است شده يادآوري نكته اين بارها نيز و دارد استحباب ن متيق قدر ÇÇ است واجب

عليهذا:
از قبل خطبه شروع هم ا گر كه شود داده ترتيبي شرعي احتياط لحاظ از Ç الف

برسد/ نمازظهر وقت حلول به ل او خطبة لحظات آخرين الاقل است زوال
نكند, عبور صفها بين از هيچكس صفوف در مÆمنين جلوس لحظات از Ç ب
نگردد/ مردم حواس تفرقه موجب تا نشود پخش اعالميهاي و روزنامه هيچگونه



12ë شكن?! وحدت يا وحدتآفرين Ç جمعه نماز

Ç (عÇبادي بلكه نيست آن فرنگي معناي به سياسي ميتينگ يك فقط نمازجمعه
الزم/ حواس تمركز و است شرط قربت قصد كه است سياسي)

گÇردد/ مÇمنوع است, نماز مبطل آنها بيان كه درودهايي و شعارها تمام Ç ج
گرديد/ آن تجليل موجب و ظاهر را نمازجمعه ميتوانعظمت بهتر بهسكوتكامل
و نظم عظمت, كه گردد نحوي به آن تنظيم و جماعت صفبندي لحاظ از /2

باشد/ حسود دشمن چشم كوركننده Öنماز انسجام
طه حوÇم اضÇالع به نسبت قبله كه تهران دانشگاه فيالمثل اما كني در Ç الف
حلÇم خÇيابانها) رانÇندگي و راهنمايي خطوط (مانند سفيد خطوط دارد, انحراف

كند/ معين را صفها
محاذي قيام حال در مأمومين همه پاي كه گردد تأ كيد و شود داده ه توج Ç ب

گردد/ حفظ نيز مرصوص) (بنيان ظاهر صورت تا گيرد قرار خط همان
ه وجÇت اسÇالمي مÇملكت اداره و سÇياست به كه حال عين در اسالم چون /3
مÆÇمنين روح تعالي و اخالقي مكارم تعليم كه بعثت اصلي هدف از دارد ي خاص
مسÇاÄل بÇه خطب از يكي در كه شود داده ترتيبي نميكند, غفلت لحظهاي است
خطبه يك Hمعن اينكه نه باشد واقعي خطبه دو و شود پرداخته اجتماعي سياسي,

گردد/ تقسيم قطعه دو به Gظاهر قعود و قيام يك با كه باشد
بÇرنامه تÇا شود تشكيل كشور سراسر جمعه نمازهاي براي مشتركي ستاد /ê
مÇجموعه كÇه بÇهطوري گردد تعيين آن مستقيم خط و خطبهها كالسيك و دقيق
بيطرفانه قضاوت و شناخت اسالم, شناخت از باشد ني مدو و منظم درس خطبهها
خÇطبههاي فÇعلي وضع در اسالم/ جهان باالخص و جهان جاري وقايع به نسبت
دنÇبال را مستقيمي خط و است متضاد چهبسا و متفاوت هم با مختلف شهرهاي

نميكند/
اينكه و مأمومين اضعف رعايت لحاظ از و مختلف فتاواي جمع لحاظ از /ë

كنند: شركت جسمي ضعفهاي وجود با بتوانند مشتاقان همه
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مسÇن, اشÇخاص (بÇراي كÇم مسÇاحت بÇه ولو سÇرپوشيده مÇÇحلهاي Ç الف
شود/ تهيه معلول,////)

جمع نمازجمعه با عصر نماز و يابد خاتمه مراسم نمازجمعه پايان از بعد Ç ب
گردد/ ق متفر جمعيت و نشود

شود/ خودداري ميگيرد زيادي وقت كه سخنراني ايراد از Ç ج
هم به را دلها بتواند و باشد جامع و جمعكننده Hواقع نمازجمعه اينكه براي Ç ì

باشد: اسالم دشمنان چشم به خاري آن روزافزون عظمت تا دهد الفت
خÇطبهها مÇحتواي و بيان طرز همچنين و نمازجمعه مراسم كليه چون Ç الف
تطهير در بايد ميگيرد, قرار پيروي مورد اسالمي زندگي مدل عنوان به مردم براي
نمازجمعه در كه شود يادآوري جمعه ه مÄا به Gا كيد لذا داشت فراوان كوشش آن
سياسي خاص موضوع از يا خود از دفاع به و نپردازند جوابگويي به بههيچوجه
جÇامع بايد تريبون اين زيرا نشوند, مشغول ديگران به حمله و حزبي يا شخصي
خÇطبه از كÇه است دور بÇه اسالمي اخالق و انصاف از بهعالوه و فارق; نه باشد
شرعي حرام كه افترا و غيبت محل حتي و شود استفاده هدفي چنين در نمازجمعه

گردد/ مأمومين) و امام طرف (از است
يك از سخنران هميشه آنكه بخصوص سخنراني انجام و سخنران دعوت Ç ب
ايÇن و ميكاهد نمازجمعه مراسم جامعيت و بودن بيطرف از باشد خاص  گروه
قÇرار يÇاران دراخÇتيار را كرسي اين كه ميكند ايجاد مردم ذهن در را غلط ر تصو
افكÇاري القÇاي مÇنظور به مأمومين معنوي تسليم و خلوص حالت از تا ميدهند
مسÇاعد زمينهاي انقالب ضد زهرآ گين تبليغات نحو بدين و شود استفاده خاص

مييابد/
روز در طومار و استشهاديه امضاي و تنظيم همچنين و اعالميهها پخش Ç ج

گردد/> مجازات متخلف و شده ممنوع Gا كيد نمازجمعه محل و جمعه



نيز روزنامةانقالباسالمي شد/ درج "نيايش" عنوان با روزنامةجاما 1359 بهمن 9 شمارة در مناجات اين /1
كرد/ نقل را آن نيز روزنامةميزان كرد/ درج "خدايا" عنوان با را آن شمارة1359.12.4 در

خدايا1

آن هÇمچون مÇيكنم/ تقديم تو باعظمت پيشگاه به را نامه اين ا كنون خدايا
سÇخن تÇو بÇا عاميانه زبان همان با كرد/ مالقات را (ع) موسي كه سادهدلي شبان

مگير/ ما بر و ببخش را ما ميگويم/
روزنامهها صفحات داديم, پيام و مقاله نوشتيم, نامه تو بندگان به كه بس خدايا
ببيند را بندگانت زندگاني و بخواند را آنها كه بينايي چشم شديم/ خسته كرديم, پر را
بÇينديشد كÇه سÇليمي فكر و رÄوفي قلب يا بشنود را فريادها كه شنوايي گوش يا

است/ زده مهر گوشهايشان و چشمها و دلها بر خداوند /7 آية بقره, سورة /2

ما مورد در را 2¸ شاوغ م ه صارÖبا Ò� ع و م ه ع Ö Òd Ò� ع و م
ß ß
wلوÔق Ò� ع Ôاهللا Òr خ گويي نديديم/

برداري/ خود را پرده اين كه ميكنيم مسألت تو از  گفتهاي/
گناه ميشويم/ ل متوس عنكبوت تار به كه است ما گناه از چيز همه Hقطع خدايا
بوتكÖنÇ الع ثل مÇ ك ¾اوليا اهللا دون Öن م ذون تَّخ ي الذين Ôلث م) را تو فرمايش كه است ما از

عÇنكبوت مÇثل مÇانند كردهانÇد قبول واليت به را كسي خدا جز به كه كساني مثل /41 آية عنكبوت, سورة /3
است/ عنكبوت خانة خانهها سستترين آنكه حال و ميتند خود براي تار از خانهاي كه است

را تو و كردهايم فراموش لمون)3 Öعي كانÔوا لو العنكبوت بيت ل يوتÔالب اوهن انَّ و Hبيت Öت ذ Ò ØHا
جÇلو دوسÇتيها و جÇاه و مال حب جاهطلبي, خودخواهي, حجاب زيرا نميبينيم
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مستقل اميد و نبينيم تو جز كه كن باز را چشمانمان خدايا است/ گرفته را چشممان
تو/ بندگي اعتبار به جز نشويم ل متوس آنان به و كنيم قطع بندگانت از را خود

نكÔم Öي ب و ننا Öي ب سوا¾ ¹لمك
×
� ا تعالÔوا تاب الك لاه يا ÖلÔق) تو گفته كه ببخش را ما خدايا,

و نپرستيم خدا جز كه باشيم متحد هم با خود مشتركات در بياييد كتاب اهل اي /64 آيه عمران, آل سوره /1
نگيرند/ ارباب خدا بهجاي را ديگر بعضي ما از بعضي و ندهيم قرار او شريك را چيزي

نشنيديم/ را اهللا///)1 ون Ôد ن م Hارباب Hبعض بعضنا يتخذ ال و HÃشي به ك
ß
Ì Ö¿ Ôن ال و اهللا الا دÔعب ن اال

و وحÇدت و هÇماهنگي بÇه را خداشناس بندگان همة ميدهي دستور كه درحالي
را خÇود بÇين تفرقه بهانة امري جزييترين از بالعكس كنيم, دعوت يكتاپرستي
وحÇدتآفرين بايد بوده, اسالم سياسي Ç عبادي مظهر كه نمازجمعه ميآفرينيم/
ما خود ضد به ما مقام در الهي سنت اين است/ گرديده تفرقهافكن ما براي اما باشد

ببخش/ من بر ميشود نعمتها تغيير موجب كه را گناهاني خدايا /2

عم/2 الن Ô Ø� غ Ôت� ال نوب الذ
â
� Öرف Öاغ مَّ Ôهلل ا است/ يافته تغيير

مستحق را خود جز و نميبيند را خود جز حزب و فرقه هر گروه, هر هركس,
انÇقالب بÇرادر, چÇون هÇم باعظمتي لغات نميداند/ انسانيت مقام اليق يا حيات
ايÇن به اتكاي با يكسو از چماقداران است/ شده مبتذل آزادي عدالت, مكتب,

ميشوند/ مسلح كلهشكن چماقهاي با ديگر سوي از و معنا به ه توج بدون لغات
مÇردمي تÇريبونهاي از سو¾اسÇتفاده با غيبت افترا, تهمت, همه اين خدايا,
را آنÇها فÇقط و بÇنويس آن مÇرتكبين پاي به فقط را آنها گناه مييابند/ ارتكاب
دراختيار را خود قلب سفيد صفحه صاف ضمير با كه سادهدل مردم ما كن/ مجازات
حك آن در بخواهند را نقشي هر تا ميگذاريم انحصارجوييها جاهطلبيها, اين

ما بر و شمرده اندك را ما عظيم گناه ميخواهيم تو درگاه از اما گناهكاريم/  كنند,
مگرداني/ نابود را ما اسالمي جامعه و نگيري

بزرگوار پيامبر رحلت سالروز از ريم/ مقص تو درگاه به كه ميكنيم اقرار خدايا,
بهجاي ناطق, و ميكنيم استفاده مسلمين بين تفرقه و زدن تهمت براي او سبط و
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درحالي ميدهد/ ما خورد به را ملت دشمنان آماده لقمههاي اسالمي, اصيل لغات
جÇزم (با ميكند ظ تلف غلط بار هر در و كرده استعمال بار چند را ليبرال لغت  كه
فرنگي لغت اين صحيح ظ تلف از كه درحالي و ليبرا كس) قرص مانند "ب" حرف
اما ميسازد/ بدل تكفير چماق به را آن و ميپردازد آن معاني شرح به است عاجز
اين در حضور با ميكرديم ر تصو و بوديم اميدوار زيرا ببخش را دل ساده مردم ما
در حضور نميدانستيم ميكنيم/ تجليل او جليل سبط و بزرگوار پيغمبر از مراسم
كÇيفر مستحق بدان اعتراض عدم و گناه استماع و مشاهده افترا, و غيبت مجلس

امنيت/ و سالمتي است مجهول ما بر قدرش نعمت دو /1

مگÇير, ما از كيفر بهعنوان را 1 Ôمانواال Ô¹ح الص هولتان ÒV متان Öع ن و ببخش را ما است/
گردان/ دور اضمحالل از را ما اسالمي جامعه

Öنا نداهللا ع Hمقت
Ò Ô

 ك علونÖفت ماال تقولون Ò ßn مصداق كه فراواني لغو گفتههاي خدايا,

اين از (بترسيد) ميكنيد/ آن خالف عمل مقام در و ميگوييد زبان به چيزي چرا /2 Ç 3 آيات , صف سوره /2
ميآورد/ غضب و خشم به را خدا سخت بسيار كه كنيد آن خالف و بگوييد سخني كه عمل

Ò Ô

 ك را آن خود كه را نغمهها اينگونه خدايا ميشنويم/ ميباشد تفÖعلون,2 ماال تقÔولوا
از امت امÇام كÇه درحÇالي خÇدايÇا كن/ خفه و ساز خاموش كردهاي توصيف Hمقت
يÇافته ارتكÇاب Hاحيان كه اسالم خالف اعمال و تجاوزات قانونها, نقض خطاها,
از كÇاسه همان ترمزي يا تغيير هيچگونه بدون هم باز ولي ميجويد ي تبر است,
آنها تمام مسÆوليت نيز همواره ميگردد/ سرازير ما حلقوم به و شده پر آش همان

ميگردد/ امت امام ه متوج مرتكبين و مسÆولين طرف از
سالمتي فردي نعمت و فرما حفظ را ميهنمان را, عزيز اسالم و مردم ما خدايا,
هر ميكند ايجاب تو عدالت گرچه بازگردان/ ما به را قضايي امنيت جمعي نعمت و
ما اسالمي انقالب مبارزه دوران در اما ببيند, را گذشتهها روش نتيجه جامعه يا فرد
مÇا نÇفع بÇه امÇور گردش و رسيد دادمان به تو كرم و فضل وقت همه و جا همه
يا خطاب به را ما و نكن ما تنبلي يا غرور موجب را فضل و كرم اين خدايا چرخيد/
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كرد? ه غر كريم خداوند به را تو چيز چه انسان اي / 6 آيه انفطار, سوره /1

رفتار خود كرم و فضل با كما كان و نفرما مخاطب 1hالكر كب رب رَّ كغ ما Ôاالنسان ا
Ø
v ا

نيست/ الهي عدل طاقت را گناهكاران ما زيرا  كن
رايج تملق زبان آنقدر ميدانيم فرما/ حفظ متملقين خطر از را ما ملت خدايا
چاپلوسي براي نيز شهدا يادبود و تجليل حتي و رفته ما نظر از آن قبح كه است شده
براي هوا و زمين از چاپلوس گرچه است/ گرديده مناسبي موقعيت خودشيريني و

ميآفريند/ موقعيت خود
و مÇيبرد پÇناه تÇو بÇه مÇتملقين شر از علي(ع) تو ب مقر بنده دومين خدايا
جايي بفهماند/ خويش امت به باد Ðابداال تا را خطر عظمت طريق اين به ميخواست

اصÇخ بÇنده همان حق به خدايا خيزد? چه الغري پشة از بريزد, پر عقاب  كه
از را عظيم خطر اين و بده ما به روشننگر و بين پايان فكر آن از اندكي درگاهت

بگردان/ دور مردم ما افراد و آحاد همة
ما نصيب را قدم ثبات ده/ خاتمه ايران و اسالم نفع به را تحميلي جنگ خدايا
مÇا به دادهاي قرار خود مشيت و قدم ثبات نتيجه كه را نهايي پيروزي و  گردان

فرما/ ارزاني
را ديگر خالص رزمندگان همة و صميمي و خالص پاسداران ما, ارتش خدايا

بيفزا/ آنان درك و نيت خلوص بر و بدار مÆيد
از را عÇزيز مÇبارزان ايÇن دل سÇفيد صÇفحههاي و صاف ضميرهاي خدايا,
ميشود تحميل آنها ذهن بر ناآ گاهانه Hاحيان يا و Gعمد كه اشتباهاتي غلط, ادرا كات
مسÇتقيم صÇراط از آنها عمل توست با آنها دل كه درحالي ÇÇ ميگردد موجب و

بدار/ محفوظ و مصون ÇÇ گردد منحرف
جز¾ و است اصيل اسالمي جمهوري مستلزم كه را استقالل و آزادي خدايا,
سÇاالري مردم نظام بگردان/ مستقر ما مملكت در ميباشد, آن اي اليتجز و الزم
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عوامفريبي, يعني ÇÇ تاريخ دمكراسيهاي كلي بيماري از ماست هدف كه را واقعي
سرنوشت به تا كن حفظ ÇÇ آنان بر قيمومت عاي اد و مردم تودة نگهداشتن ناآ گاه

نشود/ دچار شدند انحطاط دچار كه انساني و اصيل نظامهاي ساير
از را شرعي واجب تقليد تا كن اعطا روشني فكر و خدابين ديده ما به خدايا
با و نشويم داد> باد بر تقليدشان را <خلق مصداق و دهيم تميز شرعي حرام تقليد

نسازيم/ ل مبد حالل به را حرام و حرام به را حالل طريق اين
همهجا از فوريت به را طاغوت آثار تو واليت اشتياق به و تو اميد به ما خدايا,
محو ÇÇ نيافتيم) توفيق كه پستي تمبرهاي جز (به بهادار اوراق كاغذها, روي از ÇÇ

 كرديم/
نيز اسالم صدر مسلمين از حتي طاغوت ظاهري آثار محو به اشتياق در خدايا,
نبشتههاي سنگ و ثالثه) (اهرام فراعنه گورستان مصر فتح با آنان گرفتيم/ پيشي
كه بود حد بدان تا دوران فرعون و طاغوت از ما نفرت اما گذاشتند, باقي را آن
را قلدر رضاخان قبر محل ساختمان و كرديم گور و گم را شاه ين ناصرالد گور سنگ

نموديم/ خراب
ما به ميخواهيم تو از برديم, بين از جامعه در را طاغوت ظاهري آثار خدايا
تخت آن و ببريم بين از جامعه در نيز را طاغوت روحي و دروني آثار دهي توفيق
است ساخته مستقر ما عادات و عمل فكر زواياي و گوشه در طاغوت كه سلطنتي

سازيم/ سرنگون
براي ايرانيان كه را خدماتي مطهري, استاد مرحوم انقالب, پا ك شهيد خدايا
متقابل خدمات بهنام كتابي در ايران در را اسالم مكتب اثر و كردهاند اسالم اعتالي
چنان را اسالم و ايران درصددند بعضي ا كنون گويي كرد/ جمعآوري ايران, و اسالم

متقابل ضربات بهنام كتابي تأليف كه كنند تعيين چنان را تاريخ مسير و كنند عرضه
طرفين و فرما حفظ را اسالم واقعي تاريخ مسير خداوندا يابد/ ضرورت ايران و اسالم

بدار/ محفوظ ضربات اين از را



شد/ نوشته 1360 سال در /1

قگوÇوارثشهيد1!? تمل

را خود صغير فرزند سه همسرش فوت از بعد ما واليت در زني, نيك مادري,
نيروي در آنان ارشد كه كرد بزرگ خود حالل نان از و زحمتكشي با يتيمي در
تا كه بود راه آن در ميگرفت كه حقوقي مختصر با ورزيد/ اشتغال خدمت به هوايي
مسÇتغني زحÇمتكشي از را او و كند قيام مادر خدمت به گذشته جبران به بتواند
و شد بزرگ اسالم به ايمان سراسر محلي محيط در و حالل نان مادر, شير از سازد/

كرد/ ادا را خود دين
وطن بهخاطر و جنگ در دهقاني عليرضا گفتند: گرفتم/ را او سراغ قبل چندي
مولدش گناباد بيدخت به او خود وصيت برحسب را جنازهاش و شد شهيد اسالم و
تحويل خداوند از امانت به را پا كي روح كه مادر دادند/ تحويل مادرش به و بردند
را شهيد اجر خداوند داد/ پس خالقش به را آن امانتداري كمال در بود,  گرفته

كند/ عطا طاقت و صبر نيز مادرش به و بيفزايد
بÇا و يافت پرورش اسالم انسانيت و شرافت با مرد/ گمنام و زيست  گمنام
و بدر گمنام شهداي همانند گرديد/ شهيد اسالم صدر مسلمين شهامت و رشادت
و داد حواله شمشير به را خليفه كه عرب برادر آن مانند يا غزوات, ساير و احد
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شÇناساند; آيÇنده نسلهاي و ما به را راستين اسالم شود شناخته خود اينكه بدون
عyم/ رÏÈاهللا

طريق به و Ç ما واليت در نيز ديگري فراوان شهداي گمنام شهيد اين از غير
شهادت از و نداشتهام را آنها زيارت توفيق من كه هست Hيقين Ç ايران تمام در اولي×

ميگويم/ تسليت سروران آن همة بازماندگان به كه نشدهام مطلع آنها
و فالن به كه بود اعالنهايي پا تا سر ميزدم/ ورق را روزنامهها ايام همين در

بودند/ گفته تبريك و تسليت را او وابسته فالن شهادت شخصيت, بهمان
و انÇجمنها گذاشته, ترحيم مجالس غيررجال و رجال بسياري گوشه, هر از
يا و كرده تلگراف او بازماندة و شهيد مديحهسرايي در ا غر پيامهاي و/// جمعيتها

بودند/ ساخته منتشر بيانيه و نامه بهصورت
مغضوب را او كسي, ظاهر بهصورت ه توج و ظاهر قضاوت روي از ما بسا چه
م تقد همچنين است/ بوده عليين اعلي× در او جاي اينكه حال و كردهايم فرض الهي
پيرو بسا چه است/ مكتوم ما بر اولي× طريق به نيز صالحين و شهدا معنوي ر تأخ و
تشÇبه بÇا بÇالعكس و بÇاشد بÇهشتي فÇاخر جÇامة بÇا و صادق(ع) حضرت واقعي
لذا گيرد/ جاي دوزخ در و بوده خوارج از مندرس لباس و علي(ع) ظاهر بهصورت
بقاي ميسازد متأثر مرا آنچه بلكه نيست شهدا درجهبندي و ارزشيابي در من بحث
سÇال يÇادگار كÇÇه است مÇÇديحهسرايÇÇي خÇÇصيصه و طÇÇاغوتي ه يÇÇروح هÇÇمان
است ممكن كه است خطرنا ك آنقدر مداهنه و تملق است/ بوده طاغوتپروري
كه Ç علي(ع) ميبينيم وقتي دهد/ سوق السافلين اسفل به عليين اعلي× از را شخصي
از تشر و توپ با را تملقگويان Ç است مصون خطا از الهي بهارادة بنا و بوده معصوم
او مداهنه به سالطين دربار عادت حسب كه را گروهي و ميكند دور خود بر و دور

بريم/ پي تملق خطر عظمت به بايد ميكند, طرد خود از كردهاند اقدام
نÇمودند: كÇمك را معاويه متملقين همين كه آنجاست تا تملق خطر عظمت
او اخÇتيار در را خÇود جÇمعيتهاي و انÇجمنها بلندگوها, كردند, جعل احاديث
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ذهن در را واقعيتها آنچنان و برساند فرعوني مقام به را خود بتواند تا  گذاشتند
نÇماز حÇين و مسÇجد محراب در علي(ع) شهادت از آنان كه سازد وارونه مردم

ميخواند?! نماز علي مگر بپرسند يكديگر از و كنند ب تعج
امت امام كه هستند و بوده مشغول انقالب از بعد انقالبيون و متملقين همين
سازند, دچار ش جد سرنوشت همان به نيز را علي(ع) موال معنوي و صوري فرزند

يافت/ نخواهد تحقق انشا¾اهللا اشتباه اين و نپاييد ديري اشتباه آن اما
پÇاي مÇردم و شÇد تشكÇيل امÇام حÇضور در مجلس جلسة لين او كه درحيني
را امام گفتة بالفاصله شنيدند, شهير خطيب از را چندشآور تملقات آن تلويزيون
آن ناسزا گويي بدون اسالمي ادب رعايت با و خاص فروتني با كه كردند استماع
حاضرين نفر چند و دويست فرمود مشاهده زيرا ساخت/ برآب نقش را تملقات
اعانت نتيجة آنان از (بسياري ندادند تذكر را خطر اين و نياوردند بر دم هيچكدام
توايم سرباز همه (ما شعار وي حضور در وعاظ كه ديگر بار يا ديدند) را بر اثم
نه و توأم سرباز من <نه زد: فرياد قهرآلود اندكي حالت با دادند سر را خميني///)
فرمود: تصريح كه ديگري بار يا هستيم>/ زمان امام سرباز همهمان من/// سرباز تو

رهبر///>/ بگويند تا است بهتر بگويند خدمتگزار ا گر من <به
گوش نيز امام خود دستورات اين به حتي كه است آن تملقگران نشانة ولي
كه <هر كه است اين شعارش تملقگو برنميدارند/ تملقگويي از دست و نميدهند
كه دولتمرداني اي دهيد, تشخيص را مداهنه ميخواهيد ا گر داالنيم>/ ما باشد درب
قدرت اين دهيد; استعفا روزي چند ميشود, صادر شما افتخار به اعالنات و پيامها
ترك ميكند جذب شما بهسوي را متملق و ميترساند شما از را همه كه مطلقهاي

ميشوند/ ناپديد هوا حباب مانند شيريني" گرد "مگسان اين ببينيد آنگاه  كنيد,
ما "انفس" در هنوز طاعوت دوران خصيصه و نشانه ترين مهم اين فانه متأس
راديÇو آن, تÇغيير در كÇوشش و درمÇان بÇهجاي بدتر آن از و است نيافته تغيير
يا گفتار با ضمني بهطور يا Hصريح نيز دولتمردان از بسياري و جرايد و تلويزيون
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ميرسانند/ غذا ملت اماره نفس اژدهاي به و ميكنند ترويج را آن خود  كردار
نكند/ خودنمايي خصيصه اين شهادت و جنگ مسأله در الاقل اميدوارم من
دنيا در كه است فرستاده آن براي را اسالم و نيست بردار پارتي باريتعالي دستگاه

سازد/ مستقر را الهي حكومت همين نيز
اجر تمام كه گمنامي شهداي بخصوص Ç ايران و اسالم راه شهداي تمام به من
خلق از يادبود مجلس يك برقراري اندازة به حتي و ميخواهند خداوند از را خود
تاريخ شهيدان كليه خون حرمت به را خدا ميفرستم/ درود Ç نميخواهند مزد خدا
بهحق حق كلمه اعالي راه در را خود جان بدهد توفيق مردم ما به كه ميدهم سوگند
از را ما آخرت, سوي به است صراطي پل كه دنيا اين زندگي در و نماييم تسليم

آمين/ فرمايد/ حفظ راست و چپ از لغزش و خطا



شركت احزاب در نبايد هستند قاضي چون كشور ديوان دادستان و رÄيس كه بود اين سر بر بحث زماني /1
سÇوم, سال جاما, روزنامة در مناسبت بدان فوق مقالة باشند/ داشته ( خاص معناي سياسي(به فعاليت  كرده,

گرديد/ درج (1360 ارديبهشت 17 (پنجشنبه ش 109

استقاللقوةقضاÄيهÇبيطرفيقضات1

و دولتÇمردان و مÇملكت خاص سياست نفوذ از قضاÄيه قوة استقالل مسأله
مÇباني و نÇظام آن عÇمليات بÇه نÇظامي هر در قضات بيطرفي تضمين همچنين
آورده بهعمل آزادي از كه تفسيري و تعبير طرز و دارد بستگي آن ايدÄولوژيكي
اسÇتقالل ايÇن آيÇا كÇه ميباشد امر اين نشاندهندة ميكنند تعيين را آن حدود و
الستيكي مهر آنكه يا باشند بيطرف بايد قضات آيا و نه يا ميباشد وي ه موردتوج
نÇظام كÇه بÇيجايي سو¾استفاده و نادرست تعابير گردند/ قدرتمندان توجيه براي
است كÇرده آزادي از خÇود تÇاريخي دورانهÇاي يÇÇط در غÇÇرب سÇÇرمايهداري
است داده سوسياليستي حقوق سيستم يعني مقابل نظام بهدست ملموسي مستمسك
در مÇوجود آزادي مÇيگويند چÇنانكه دهند قرار تخطÃه مورد را آزادي اساس تا
بهانه به را ملت جسته, ل توس آن به حا كمه هيأت كه است خطايي و فريب غرب
اينان نظر در آنكه حال و ميفريبند آزادي Gظاهر و امور در دخالت و انتخابات
و داشتن دردست با و خواستهاند خود كه است اجباري آن نتيجه و آزادي معناي
آن حÇقيقت دادهانÇد/ مردم خورد به كرده تبليغ جمعي ارتباط وسايل هماهنگي
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كÇه هÇمانطور مسÇير ايÇن در كنيم/ معني صحت به را آزادي بايد Gبدو كه است
آزادي بلكه بكند خواست هرچه فرد هر كه نيست آن <آزادي ميگويد: منتسكيو

دهند/> انجام بتوانند بخواهند, بايد Âعق و H حق را آنچه افراد كه است آن واقعي
چÇه كه كند تربيت را افراد تا است آن سر بر سياسياش حقوق و  كمونيسم
آنÇچه دادن انÇجام در افÇراد هÇدف اين حصول از پس و نخواهند چه و بخواهند
Hمعن كه است سرابي آزادي هدف اين به وصول از قبل اما آزادند, Âكام بخواهند

ميباشد/ مرج و هرج
و ندارد استقالل واقعي بهمعناي قضاÄيه قوة Hممسل آزادي از برداشتي چنين با
اجتماعي برداشتهاي در وجه هيچ به قاضي بردارد/ گام هدف حصول راه در بايد
مÇواردي در يÇا كÇند صÇادر رأيÇي رسÇمي دكÇترين برخالف تا نيست آزاد خود
نÇيز قاضي نمايد/ صادر رأيي است عامه مصالح مبتنيبر كه دولت نظر برخالف
قوة مشروطيت اساسي قانون در است/ حزب به وابسته دولت كارمندان ساير مانند
بيطرف Âكام قاضي كه بودند آرزو آن در نين مقن و شده شناخته مستقل قضاÄيه
طرف از منصوبين و علي(ع) و پيغمبر(ص) اسالم, صدر قضات بيطرفي بوده,
تÇوفيق حÇدودي تا مشروطيت استقرار اوايل در دهند/ قرار خويش مدل را آنها
شكايت دادگستري به روزنامةصوراسرافيل از دعليشاه محم كه بهطوري شد, حاصل
عليهذا كند/ تبرÄه را عدليهصوراسرافيل است ممكن گفتند او به مشاورينش و  كرد
را كار همين هم او و بگيرد پس را خود شكايت آبرو حفظ لحاظ از است بهتر
و عادالنه احكام و قضات بعضي رشادتهاي از نيز رضاخان دوران در حتي  كرد/

داريم/ داستانها آنها بيطرفانه
چپ تÇبليغات نفوذ هدف ترين مهم دادگستري 1320 شهريور وقايع از بعد
رأي اسÇتقالل و آزاديخواهÇي هرگونه بر ايام آن در چون طرفي از گرفت: قرار
چÇون دادگسÇتري كÇه مÇيرسيد بÇهنظر چÇنين لÇالاق مÇيزدند, چÇÇپي بÇÇرچسب
آنÇهاست/ اركÇان از يكي لذا ميباشد, زور برابر در مقاوم و مستقل آزاديخواه,
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و قÇدرتها هÇمة بÇا بست و بند ضمن هم درضاخان محم كه بود جهت بههمين
و اسÇالمي مÇاركسيست كÇمونيست بهعنوان را جناحها اين داخله در ابرقدرتها
حÇفظ <بÇهمنظور آن ë2 مادة كه گذشت اليحهاي 1333 سال در ميكوبيد/ غيره
يان متصد عضويت قضايي شÆون احترام رعايت و وظيفه انجام در كامل بيطرفي
و كرده ممنوع را بدان> وابسته جمعيتهاي و سياسي احزاب در قضايي مشاغل
اين كنند/ سركوب آن با را استقالل نداي هر تا گذراندند جهت اين از را ماده اين
خود ت قو به ماده اين گرفت/ قرار الباطل" wا ÔرادÔي  حق Ô¹كلم " واقعي بهمصداق ماده
تبصرهاي بلكه نكرده, لغو را آن نيز 13ëê به مصو واحده مادة حتي و است باقي
مستثني ماده اين شمول از ايران ملت رستاخيز حزب در <عضويت شرح بهاين
است باقي خود ت بهقو ماده اين نيز هما كنون عليهذا است/ افزوده آن به است>

دارد/ وجود رستاخيز حزب Âمث كنيم فرض مگر
بهعنوان بعضي حتي و شده متداول پ پ/ پ/ ضربالمثل كه ايام همان در
وزارت به نامهاي من ميشكستند, دست و سر حزب در ثبتنام براي شيريني خود

ميشود: نقل آن متن كه نوشتم دادگستري

دادگستري وزير آقاي جناب

احترام تقديم با
داده مÇجلس به دادگستري تشكيالت ë2 مادة فسخ بهمنظور اليحهاي Gاخير
را جناب آن ه توج خويش شغل به عالقهمند فردي بهعنوان اينجانب كه است شده

مينمايد: جلب زير نكات به
در كه عيبي يا نقص هرگونه و باشد ل تحو در بايد همواره مترقي جامعه يك
مقننه و مجريه قوة به كه است چنين برآيد/ آن رفع درصدد ديد, قانوني رات مقر
آنها فسخ يا تغيير بهصورت قوانين اصالح درصدد همواره است شده داده اجازه
بÇا مÇلحقه اصÇل طÇبق بود, اصالح به محتاج نيز اساسي قانون ا گر حتي و باشند
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نمايند/ اقدام ي خاص تشريفات
قÇوة بÇه مملكت ثبات به اطمينان براي و نوجويي و ل تحو اين برابر در اما
قوة وظيفة باشد/ موجود مملكتي نظام حافظ كه است شده داده مأموريت قضايي
عÇادي و اسÇاسي قوانÇين اجراي يعني موجود, نظام حفظ از است عبارت قضاÄيه
بيطرف/ چشماني و سوگند به د مقي و راسخ ايماني تبليغ; از بسته دهاني با به مصو
عدالت مجريه/ و نه مقن قواي بهعهدة و است نوگرايي و ل تحو مظهر سياست
مظهر قضاÄيه قوة لذا قضاÄيه/ قوة عهدة به و است فعلي نظام حفظ و ثبات مظهر
جÇنبة و ل حوÇت مظهر سياست و است جامعه (Statisme) ايستايي جنبة و ثبات
اينكه عين در و است آتش و آب مانند خصلت دو اين و (Dynamisme) پويايي

نميباشند/ جمع قابل يكديگر با هستند ضروري دو هر
ضÇربه هÇر بÇا و نكرده كودتا قضاÄيه قوة مكاني و زماني هيچ در و هيچگاه
بوده ديگر قوة دو از ناشي دنيا در كودتاها و است كرده مقاومت اساسي بهقانون
دريا آرام آب روي بر كه است متحر كي كشتي همانند سياست و قضاÄيه قوة است/

غرق/ موجب كشتي در رخنه و است طوفان موجد آب هيجان ميكند/ حركت
است پشتي كشتي بيرون در آب است كشتي هال ك كشتي در آب

آن در كه قانوني حكومت نظام به بالنتيجه و اساسي قانون به نهتنها قضاÄيه قوة
و است معتقد مملكتي به مصو رات مقر و قوانين كليه به همچنين است شده ر مقر
ضÇمانت بلكه است; كرده محكم قسم قيد با كار به شروع بدو در را خود اعتماد
تÇمام پÇاسداري قÇضاÄيه قÇوة سÇرماية مÇيشود/ مÇحسوب نيز قوانين اين اجرايي

ندارد/ مايهاي اين جز و است اساسي قانون نهادهاي
در كامل بيطرفي <حفظ بهمنظور كه است بوده آن ë2 مادة تنظيم از منظور
احزاب در عضويت از نهتنها قضات قضايي> شÆون احترام رعايت و وظيفه انجام
تنظيم در كه كلي حكمت شوند/ منع سياست در دخالت از Hمطلق بلكه باشند ممنوع
و است باقي خود ت قو به همواره شد بيان Hفوق و است بوده موردنظر مذكور مادة
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مÇحسوب حÇاصل تÇحصيل جÇهاتي از و نÇدارد سودي نهتنها ممنوعيت اين لغو
تÇوهم هÇيچگونه ممنوعيت اين ابقاي در بردارد/ در نيز را اتي مضر بلكه ميشود

زيرا: نميرود ملي وحدت در رخنهاي
نÇظام اجÇرايÇي شÇمشير مسÇلح نÇيروهاي و قانوني شمشير قضاÄيه قوة Ç Á او
مستقيم و عاليه رياست تحت دو هر اساسي قانون رات مقر طبق و بوده مملكتي
احزاب و سياست در دخالت از دو هر عليهذا دارند; قرار مملكت قانوني رÄيس
و حÇزب اجÇرايÇي دستورات تابع را آنان حزب و سياست در ورود شدهاند/ منع

ميدهد/ قرار مجريه قوة و حزبي دولت تابع بالنتيجه
حÇمالت مÇوجب و داشÇته نÇامطلوبي بينالمللي اثر ممنوعيت اين لغو Ç Hثاني
است رقÇمي قضات معدود تعداد آنكه حال و ميشود ديگران طرف از ناروايي
كه مسلح نيروهاي افراد كمااينكه ناچيز/ بسيار مملكت جمعيت نسبت به و قليل
شركت از روشنبيني كمال با باشد قضات برابر صدها يا صد شايد و زياد تعدادشان

شدهاند/ منع سياست در
شود استفاده سياسي مشاغل در قاضي يك از كه ديد مقتضي ملت هرگاه Ç Hرابع
اعÇتقادات و درآمده قضا كسوت از ميتواند داشت, تمايل امر اين به او خود يا
تريبون پشت پس آن از نداشت تبليغ حق قضا لباس در و تاريخ آن تا كه را خود

كند/ تبليغ سياست
است مÇمكن مÇردم از مÇعدودي ة دÇع Â تحمÇم است شده بيان كه همانطور
محفوظ قوانين پوشش زير در جهت هر به ولي نشوند, صف هم و بمانند بياعتنا
جامعه مصلحت دهد رخ تنازعي حزبي فردي و كسي چنين بين هرگاه بود/ خواهند
نÇه كÇند داوري ميان آن در بيطرفي قضاÄيه قوة دارد اقتضا بينالمللي آبروي و
ساير با ايران روابط به ه باتوج همچنين است/ صف هم آنان از يكي با كه دادرسي
اعÇتماد جÇلب در اقÇتصادي مÇصلحت هÇنگفت, سÇرمايه گÇذاريهÇاي و ممالك
محا كمه در كه ديديم بيطرف/ و مستقل قضاÄيهاي قوة داشتن به است بينالمللي
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عÇليرغم و بÇيطرفي كÇمال بÇا انگÇليسي قÇاضي الهه, دادرسي, ديوان در ايران
افÇتخار خÇود پÇادشاه مÇملكت براي و داد حق به رأي انگلستان احزاب سياست

داد/ ادامه را خود راه نيز مملكت آن سياست آفريد/
آنگÇلوسا كسÇون قÇضايي سيستم بررسي مخصوص هيأت گزارش كه ا كنون
گرفته قرار ه موردتوج سيستم اين خاص محاسن اينكه به ه باتوج و است شده تنظيم
قضات مادي رفاه سپس و استقالل و بيطرفي ل او درجة در كه است آن حق است,

گيرد/ قرار نمونهبرداري مورد است معمول سيستم آن در  كه
تابنده نورعلي دكتر Ç احترام تقديم با

ميگردد/ تقديم كشور ديوانعالي عاليه رياست معظم مقام به رونوشت
# # #

است, آنان در كه استقالل ه روحي و آنها بودن مردمي و قضات فكري آمادگي
ميگرديد بهدست دست و تكثير محرمانه همهجا كه نامه اين اثر در كه شد موجب
در قضات شركت عدم مسأله كردند/ استنكاف حزب در نامنويسي از زيادي ة عد
بÇاقي خÇود قدرت به نيز امروز بيطرفي و حزب بودن جمع غيرقابل و احزاب
سياسي احزاب كه اسالم صدر در است/ متضاد هم با كار دو اين طبع زيرا است;
قرار بحث مورد ميتواند قضات بيطرفي حفظ جنبة از مسأله نبود صورت بهاين
باشد غيرحزبي قاضي كه است مقتضي باشد ما مدل بايد كه بيطرفي آنگونه  گيرد/
بÇايد قÇاضي Hممسل دهد رخ تضادي بيطرفي حفظ و حزب روش بين ا گر زيرا
قاضي چنين و زند پشتپا حزب) از طرفداري Ç (بيطرفي خود د تعه دو از بهيكي

ميشود/ ساقط عدالت از
و گرديد مطرح بحث اين اسالمي ن تمد قلمرو در حكومتها توسعه با Gبعد

/1151 ص نخستين, كتاب از ششم باب دوم, جلد گنابادي, پروين محمد ترجمة خلدون, ابن مة مقد /1

دخالت و است كرده اظهارنظر زمينه اين در خود1 تاريخ مة مقد در خلدون ابن حتي
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اطالع براي عالقهمندان ميداند/ جامعه حال به مضر گروههايي براي را سياست در
كنند/ مراجعه بدان ميتوانند

هÇرروز و بوده آشكار آنقدر عدالت در سياست نفوذ و دخالت سو¾ آثار
وارد در از سياست <وقتي جمله بايد كه ميكنيم مشاهده آن از جديدي مثال شاهد

كنيم/ تكرار همواره ورد عنوان به را كند> فرار پنجره از عدالت شود
قانوني قدرت و استقالل طالب المجموع حيث من خوشبختانه قضات و عدليه
در مقاومت نحوهاي هميشه عليهذا و هستند عدالت دستگاه بيطرفي هواخواه و

دادهاند/ نشان خود از سياست نفوذ مقابل



/(1360 ارديبهشت 29)80 ش سوم, سال روزنامةعدالت, /1

خطسرختاريخ1

سÇرور شÇهادت و پÇيامبر بÇعثت از كه دارد عميقي ريشه ما اسالمي انقالب
جÇريان تÇاريخ مسير در شهادت و تشيع سرخ خط با و گرفته سرچشمه شهيدان

ميرسد/ حاضر دوران به و مييابد
است/ پيوسته هم به مكان و زمان طول در اجتماعي الت تحو و تاريخ سير
بههم جهان جاي همه در است, افتاده فاق ات قرون طي در كه الت تحو و وقايع همه
و مÇيپذيرد تأثÇير ÂتقابÇم و داشÇته مÇتقابل تأثيرات يكديگر در و است متصل
كرد/ تحليل نميتوان جهان تاريخ بررسي بدون را واقعهاي و انقالب هيچ بنابراين
و مقاله حوصله از بوده, جامعهشناس و خ مور عهده به وسيع ديد اين با بحث اما
نيم و قرن يك در را مسير اين درصدديم خالصه بهطور ولي است/ خارج روزنامه
داخلي حركت جنبه از Hصرف مسأله است بديهي كنيم/ مطالعه مجمل بهطور اخير
الت حوÇت در عمدهاي اثر كه خارجي سياستهاي نقش و ميگيرد قرار موردنظر

بود/ نخواهد بررسي تحت Âفع داشته
حÇركتي دنبالة ما اسالمي انقالب كه ÇÇ ميگوييم حق به و ÇÇ ميگوييم اينكه
و اسÇدآبادي يÇن دجمالالديÇس بÇودند, مسير آن در قاÄممقام و اميركبير كه است
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كرد منتقل جديد نسل به را آن س مدر مرحوم بودند, مسير آن در شيرازي ميرزاي
كرد; عرضه جهانيان به را آن حقانيت جلوة و مظلوميت صداي ق مصد مرحوم و
امÇامخميني بÇاالخره و پرورانÇدند را جوان نسل شريعتي دكتر و طالقاني مرحوم
را طاغوت كرد, رهبري را مبارزه و گرديد ما ملت حق به خواستهاي متبلور جلوة

است? چگونه ارتباط اين و دارد معنا چه و/// و/// نمود سرنگون
و وسÇيع ديÇدي بÇا و ملت دردهاي از خبر با جوشيد, مردم دل از اميركبير
صدارت به كه بود مردم تودة اعماق از و شاه آشپزباشي فرزند وي انساندوستانه/
عظيم تمدن آن مقايسه زبون, ايران و ن متمد جهان روز آن وضع مقايسه رسيد/
انكيزيسيون توحش و بربريت نظام با است رسيده ذلت اين به كه ايراني اسالمي
را او دل است, شده منتهي اروپا جديد دوران درخشنده تمدن به كه وسطي قرون
را درد ايÇن خÇويش بÇهزعم ايÇنكه بÇراي و زد اصالحات به دست آورد/ بهدرد
آن ن تمد تا فرستاد اروپا به را شاه ين ناصرالد سازد, منتقل نيز شاه اس حس بهخاطر

كند/ مشاهده نزديك از را ديار
روزهاي و شبها نگذاشت شود/ بيدار شاه نگذاشت بود/ بيدار نيز استعمار اما
را او سر و نموده فراهم را او تفريح و ت لذ وسايل بگذرد/ بد او به اروپا در اقامت
از درآمÇد/ امÇيركبير پÇيشبيني و خواسÇته بهعكس سفر اين نتيجه لذا كرد/  گرم
ايران در بود شده عرضه شاه به اروپا در كه فساد و خوشگذراني تفريح, يكسو
غرب از هرچه مقابل در تعظيم و غربزدگي ديگر سوي از و كرد, رواج به شروع
پيدا الفكر ر منو Gظاهر طبقه ميان در است شرق از هرچه به نسبت تحقير و است
و اميركبير خويش تاريخي رشد مسير در كه بود ناخواسته نتيجه دو همين و شد;

برداشت/ خود راه سر از را او نظاير نيز بعدها
عامه از را لي تحو مذهبي اعتقادات به اتكاي با ميخواست كه ديگري حركت
جÇمالالديÇن سÇيد بÇا كÇند, آغÇاز عÇلما يعني آنها واقعي رهبران و مردم تودة و
پÇادشاهان, همه با كرد سفر اسالمي كشورهاي همه به وي شد/ شروع اسدآبادي
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بهقول كه ÇÇ را اسالم ميخواست و نمود مالقات مذهبي علماي بخصوص و رجال
وحدت و عظيم ن تمد و بخشد تحر ك ÇÇ بود مردهاي اژدهاي مستشرقين بعضي
او داخلي استعمار كه كرد برخورد ناآ گاه تودهاي با فانه متأس اما كند/ احيا را اسالمي
و مستبد شاهاني با كند/ حكومت آنان بر خودكامانه تا بود داشته نگه ناآ گاهي در را
تحريك و تودهها تحميق در را خود استبداد پايههاي كه شد مواجه عياش Hاحيان
علمايي داشت/ مسالمتآميز همزيستي خارجي استعمار با و دانسته آنها بات تعص
بÇا بست و بÇند و جاه و مال حب ثروتاندوزي به Hغالب كه ديد خود برابر در را
خويش وجاهت ماية را تودهها ناآ گاهي و جهل بوده, مشغول حكومتي دستگاه
مانند هم آن اثر كه كرد قدعلم شيرازي ميرزاي مانند كساني بهندرت ميدانستند;
كه بودند همراه او با حكيم علماي بهندرت و شد, خاموش سرعت به شهاب برق
رهبران و مردم تودة بدينطريق نبودند/ درامان عوام ب تعص و جهل از نيز آنان

بودند/ سا كت و سا كن آنها واقعي
در بودند غربي مدل آزادي به عالقهمند و دوخته غرب به چشم كه جناحي آن
و آنÇها بين عميق فاصلهاي زيرا نرسيدند; نتيجه به ا ام كوشيدند, دراز ساليان طي
مÇردم تÇودة و بÇودند القÇيد و بيعالقه سنتها به آنها داشت/ وجود مردم تودة
را بياعتقادي Hاحيان گرفته سهل را مذهبي اعتقادات Hغالب آنها د, مقي و عالقهمند

غيور/ و ب متعص بودند مسلماناني مردم تودة و مينمودند آشكار
مÇردم مÇيان در تكيه گÇاه وجود بدون كه رسيدند نتيجه اين به آنها باالخره
مشÇروطه, خودشان عبارت به و غربي مدل برحسب را موردنظر رژيم نميتوان
روحانيون با كوشيدند جهت اين از نمود/ برقرار قانون حكومت و آزادي با همراه
و عÇدالتخÇانه تأسÇيس كÇه را مشÇتركي وجه شده نزديك ملت دلسوز و اصيل
Öاصيل روحانيون اين همكاري و همراهي با درنتيجه و بيابند باشد قانون استقرار

رسيد/ ثمر به مشروطيت انقالب و آمدند حركت به نيز مردم تودة
كÇار كردند گمان مردم مشروطيت, انقالب پيروزي از بعد و جريان اين در
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كه است اين آورد/ خواهند يا آورده آنها خانه در به دستي دو را آزادي و شد تمام
كردند/ زيارت را استبداد غولهاي اما شدند هديه اين منتظر و لميدند ه مخد به

ظÇاهرفريب عÇباراتÇي و اسÇاسي قÇانون م تمÇم دوم و ل او اصÇل گنجاندن با
قانوني ماده چند وجود و خوردند گول روحانيون ساير همچنين و اصيل روحانيون
بÇرگشت/ ل او وضÇع بÇه HتدرجÇم اوضÇاع كÇه ديÇديم ÂمÇع امÇا دانستند/ كافي را
كشÇته ستارخÇان و باقرخان رسيد/ صدارت به Gد مجد استبداد دوران نخستوزير
خÇاندان شروع و شاه احمد سقوط با گرديدند/ مسلط غربزده قشر فقط و شدند
احساسات كه فهميدند مردم و گرديد اعالم تاريخ در مشروطيت شكست پهلوي
سÇاير و خÇورده گÇول اصيل روحانيون كه فهميدند است/ شده بازيچه آنها پا ك

شدند/ خارج گردونه از نيز علما قشرهاي
سعي يا بين متعص از گروهي شد: ايجاد عكسالعمل دو احساس اين مقابل در
در تا كنند كمين و فروروند خود ال ك به Hاحيان و بسازند جديد قدرت با  كردند
روشنفكر اصطالح به يعني رقيب از را خود اشتباه و شكست انتقام مناسب موقع
قشÇريگري و ب عصÇت تÇوده, جÇهل نÇتيجه را شكست كه ديگر گروهي بگيرند/
ديني فكر <احياي درصدد ميدانستند, آنها اسالمي انديشه فكري جمود و رهبران
اخÇير دوران رفتههاي فرنگ بين از ميبينيم كه است چنين برآمدند/ اسالم> در
و همكاري با كه شدند پيدا آنها امثال و سحابي دكتر بازرگان, مهندس مانند جناحي
اسÇتاد و طÇالقاني آيتاهللا و زنجاني آيتاهللا مانند اصيل روحاني رجال همنگري
شده, لين محص و جوانان ميان در جديد حركتنگرشي پايه گذار غيره و شريعتي
دكتر شهيد فقيد مانند مرداني مكتب همين در كردند/ جذب اسالم بهسمت را آنها
اسالمي حقايق نشر كانون مانند سازمانهايي و شدند پرورانده نخشب و شريعتي
كه بهايي تعص و قشريگري مقابل در گرفت/ نضج تهران ارشاد حسينيه و مشهد
حركت و جريان اين ميكرد, دور راستين اسالم به ه توج از را جديد نسل و جوانان
كه دانشمنداني دهد/ قرار آنان تجمع محور را اسالم و كند جذب را آنها توانست
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كردند عرضه را نويي اسالم او امثال و مطهري شهيد استاد مانند رجالي و برديم نام
ستم و ظلم مقابل در كه آموخت آنان به و كرد جمع آن دور به را مردم همة  كه
دوران شديد اختناق و فشار با توأم مردم, ذهني آمادگي اين نشست/ خاموش نبايد
آنگاه لذا و ساخت فراهم را ملت رهبري اجتماعي و فكري زمينه درضاشاه, محم
مكتب شدگان تربيت اين همة نمود, محكوم را طاغوت و زد فرياد امامخميني  كه
و نمودند تأييد را او و زدند حلقه رهبري اين دور به ما مردم همة و راستين اسالم
كردند اطاعت او از داشتند, خاطر در كه علي(ع) عدل حكومت استقرار اشتياق در

شد/ حاصل پيروزي تا
ايÇنكه اشÇتباه بÇه بÇود, كÇرده كÇمين كÇه جناحي آن Öپيروزي حصول از بعد
انتقام هستند مشروطيت صدر غربزده روشنفكران همان امروزي روشنفكران
انÇقالبي مسÇلمان روشنفكران اين از مشروطيت روشنفكران از را خود شكست
آنها وجود كه اصيل و راستين مسلمان قشر اين آنها مقابل در ميگيرد/ و  گرفته
اسالم عاشقان و نوين نسل اين ÇÇ بود پهلوي دوران بيديني و اختناق عكسالعمل
را مشروطيت غربزدههاي خطاي اره كف و شوند تكفير نميكردند باور كه راستين
مواجه حمالت با صحت بر مÆمن عمل حمل و خوشبيني با آنقدر ÇÇ بدهند پس
را سÇنگر Hمتدرج و شدند له بات تعص پاي و دست زير كه نكردند مدافعه و شده

سپردند/ قشريگري و ب تعص بهدست و كرده خالي
كرده كسب انقالبي مبارزات در كه را شخصيتي و حيثيت امروزي روشنفكر
طÇالقاني, امÇثال و ميدانÇد راستين اسالم تبليغ و اسالمي اعتقادات مرهون است
ميداند خود مظهر و كرده عرضه را سحابي و بازرگان مطهري, شريعتي, زنجاني,
و ميدانستند غربزدگي در را خود شخصيت كه ناصرالملك/// تقيزاده, امثال نه
كرد بار امروز جناح بر را غربزدهها آن گناهان مجازات نميتوان حق به بنابراين
و بهچشمميخورد آن رارتكاب كههما كنونمكر ا گرخطايي و شود, ا گرچنين  كه
ميكند عرضه ص تخص و علم از احتراز و بيجا غرور و ب تعص در منحصر را اسالم



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه 1ê8

خواهد خطر در مردم اعتقادي اساس يابد, ادامه ميكوبد را آزاديها بهانه آن به و
بÇود/ پهلوي خاندان و غربزدهها آرزوي كه رفت خواهد همان مردم بر و بود
نادان دوستان چهبسا آنها سقوط از پس ولي برسند, خود هدف به نتوانستند آنان

ميخورد/ چشم به خطر اين تحقق آثار فانه متأس ساخت/ خواهند كامروا را آنان
بارور را راستين اسالم نهال خود خون با كه خطي يعني تاريخ, سرخ خط اين
سناÄي گاهي است/ داشته وجود متصل رشته يك بهصورت و همواره است,  كرده
سهروردي حكمت و علم در گاهي و عاشق موالناي و شمس گاهي و عزلتنشين
انگشÇتر نگين چون را او امثال و شريعتي دكتر ديگر گاهي و سربداران گاهي و
و آورد بÇهوجود را مÇا فعلي انقالب كه است راستين اسالم اين است/ داده جلوه

عليه يع� ال و يعلوا االسالم خورد/ نخواهد شكست هرگز



شد چاپ واثقي صدر آقاي قلم به تاريخي آثار مورد در مقالهاي ,(1363 (مرداد شمارة كيهانفرهنگي, در /1
گرديد/ ارسال فوق نامه آن تأييد و پاسخ و توضيح در  كه

حفظيادگارهايباستاني1

واثقي صدر آقاي محترم فاضل و گرامي دوست
مÇطالعه بÇا و خواندم (13ì3 (مردادماه فرهنگي كيهان در را جنابعالي مقاله
خÇداي نÇه (و تيمن محض جمله اين شد/ تازه دل دردهاي از بسياري آن سطور
چند از آنچه ميبينم با/ Òu تÔرا~ ي را كه: شد جاري دلم بر تمثيل) يا تشبيه نكرده
اسالم قرن چهارده عظمت از و ايران تاريخ از بشريت, تاريخ از قبل سال هزار
دانا دشمنان و نادان دوستان بهدست شده, حوادث تاراج است مانده بجا ما براي
آمد ذهنم در آنچه جنابعالي خود امر برحسب ميگردد! ناپديد يا و ميشود نابود

ميكنم: عرض حضورتان خصوصي نامة اين با
و رسÇيد او بÇه ديگÇري مÇيخورد, آب و بÇود افتاده رو به كه كسي داستان
كه فهماند آنها به ل او بايد كه باشند هاي عد (Hيقين (و شايد است/ مشهور  گفت////
ضروري آيندگان و حال عبرت براي طاغوتيان و ظلمه ولو گذشتگان آثار حفظ
شكستهاي پالستيكي ليوان كه اندازه همان به و ندارند قبول را امر اين زيرا است,
شايد (و آشغال سطل در و كرده نابود نيز را قديمي باستاني اثر مياندازند دور را
پÇرتاب تÇاريخ) زبÇالهدان در مÇيبرند به كÇار غلط مورد اين در كه بهاصطالحي
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كوتاه اما داشتيد اشارهاي نكته اين به نوشتهايد كه كوتاهي مة مقد در شما ميكنند/
مفيد ا گر Hاحيان و نوشته لتري مفص مقاالت زمينه اين در است بهتر غيركافي/ و بود
قلم و دقيق فكر با ميشود, يادآور حضورتان Âذي مخلص كه را مطالبي دانستيد

برآييد/ تفهيم مقام در خود شيواي
زمين منظور آيا ميكند, زمين در سير به مأمور را ما كه قرآني آيات همه اين
داير زمينهاي فقط منظور آيا حتي و است?! لوت كوير علف و بيآب و خشك
عÇظمت بوده برجا پا هنوز مداÄن ايوان خرابههاي زراعتهاست?! و جنگلها و
سرودن به را خاقاني و واميدارد, تفكر به را بيننده هر و است كرده حفظ را خود
چنين بينندگان براي را مداÄن ايوان حال زبان تا برميانگيزد خود مشهور قصيدة

كند: بيان
بÇÇرما سÇÇÇÇتم رفت ايÇÇÇÇن داديÇÇÇÇم بÇÇÇÇارگه مÇÇÇÇÇÇÇÇا
خÇذالن رسÇد چÇه خÇود تا سÇÇÇتمكاران كÇÇÇÇاخ بÇÇÇÇر

ميدارد: موفق لطيف رباعي اين سرودن به را خيام يا
رو نÇهادندي شÇهان او درگÇه بÇÇر پهلو زد همي چرخ بر كه قصر آن
كوكو كوكو كه ميگفت و بنشسته فÇاختهاي كÇنگرهاش بر كه ديديم

فعلي ويراني و قديم عظمت بخوانند, را اشعار اين ببينند, را ايوان آيندگان كه باشد
گيرند/ عبرت كعبه, روزافزون آباداني با مقايسه مقام در و ببينند را خرابه

اما نمودند, فتح را مصر مسلمين كه بود قرآن از استنباط و دستورالعمل همين
در كرد مبارزه موسي(ع) با كه فرعوني جنازة آنكه حال و نكردند خراب را اهرام
ونÇتكل كن دب ب يك جن Ôن ومالي ف بود: گفته فرعون اين مورد در خداوند زيرا بود, آنجا

باشد/ نشانهاي و عبرت آيندگان براي تا ميافكنيم بلندي به را تو بدن امروز / 92 آية يونس, سورة /1

ابوسفيان خانة بود/ كرده عبرت آيندگانش براي را او مالحظة و ///1 ¹آي لÖفك خ Òن ßX
پيغمبر دستور به بلكه نكردند خراب نهتنها بود فجور و فسق و توطÃه مركز كه را
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نكردند/ خراب را قديم ستمگر و فاسق شاهان قبر و مداÄن كاخ شد/ ي تلق مأمن
اسالم دشمنان مجعوالت از كه را ايران كتابخانة زدن آتش ساختگي داستان
كتاب از صفحه پنجاه حدود مطهري مرحوم حتي و كردهاند رد اخير قين محق است,
دوسÇتان فانه متأس ولي داد, اختصاص مطلب اين به را ايران و اسالم متقابل خدمات

داستان آن بر صحت داليل نابجا Gد مجد و كرده زنده را آن دانا دشمنان و نادان
آوردهاند/ بهوجود مجعول

آنÇها نÇابودكردن و لوط قÇوم داسÇتان ذ كÇر از بÇعد عÇنكبوت سورة 3ë آية
تر كÖنا لقد (و باشد آيندگان عبرت تا گذاشتهايم بهجاي آنان از يادبودي كه ميفرمايد

قلون)/ Öعي قومل ¹ني ب ¹آي yا م
و امÇوال بÇا دشÇمني بÇه را سÇتمگر و ظالم با دشمني ميكنيم? اشتباه ما چرا
اما است; گذشته گذشته جهت هر به ميدهيم, ي تسر او قيمتي و بيجان يادگارهاي
داشته وجود زماني دادگر, و ستمگر چه گذشتگان كرد/ انكار را آن وجود نميتوان

كرد/ فراموش را ايام آن نميتوان ميكردهاند/ حكومت جامعه اين بر و
بÇودن بديهي ت شد از كه دارد وجود قاعدهاي روانكاوي و روانشناسي در
معنا بدان شخصيت و هويت وحدت قاعده نيست/ علمي بيان و اثبات به محتاج
عمر ل او از كه است "من" همان اين كردم, من گفتم, من ميگوييم: وقتي كه است
در من سالگي///, دوازده در من گفتم///, چه كردم, چه سالگي ده در من  گفتهايم/

/ فردا/// و امروز و ديروز من سالگي///, بيست
چÇهار در كÇه است يÇاختههايي از غير من فعلي بدن ياختههاي تمام  گرچه
يك مانند انسان يك عمر خاطرات تمام هستم/ "من" همان من اما داشتم, سالگي
تشكÇيل را او فÇعلي شÇخصيت آن مÇجموعة و است مÇرتبط هم به زنجير سلسلة
بÇين از شÇده فراموش عمر, اين از دوراني يادگارهاي و خاطرات هرگاه ميدهد/
گاهي شود/ درمان بايد كه است شده رواني يا عصبي بيماري دچار شخص برود

ميشود/ حالتي چنين موجب رواني يا و بدني شديد ضربههاي و شوك اوقات
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ولو ÇÇ را دوران يك خاطرات ا گر و است انسان يك مانند نيز ملت و جامعه
د عدÇت يÇا تÇزلزل دچÇار بگيريم, او از ÇÇ ستمگري از مملو و تلختر هرچه و تلخ
فÇرهنگي اسÇتعمار تهاست دÇم كÇه است حÇالتي همان اين و ميشود شخصيت
خÇود از را ما و است شده موفق نيز حدودي تا و آورد بهوجود ما در ميخواهد
قÇدماي از بÇعضي كÇه جايي تا است/ دورافكنده خويش خويشتن از كرده بيگانه
همه بايد ميگفتند: نيت حسن با چه سو¾نيت با چه استعمار اراده آالت و ايران
ميخواهند كه نادان دوستان بعضي آيا شد/ فرنگي و انداخت دور را گذشته چيز
هيچ كه نيست آن منظور نيستند?! مسير همين در بيندازند, دور را گذشته چيز همه
و برداريم جلو به رو قدم كه است آن منظور بلكه برنداشت, جلو به رو مترقي قدم
و خويش عبرت براي را گذشته قدمهاي آثار منتها نمانيم سا كن لحظه يك حتي
بÇتوانÇيم خويش فعلي وضع با آثار آن مقايسة از همواره تا كنيم, حفظ آيندگان
وا
Ô
فس� آية معناي است اين و ارتجاعي; سير يا نمودهايم پيشرفت كه كنيم قضاوت

ببينيد)/ را كار/// عاقبت و بگرديد زمين روم(در سورة ,42 آية نمل; سورة ,69 آية نحل; سورة ,36 آية /1

عاقب¹///1/ كان يفك فانÖظÔروا ض Öراال
ß
|

عاليه عمارات كردن خراب <از كه كردهايد نقل اح سي حاج خاطرات كتاب از
است]/ اسدآبادي الدين جمال سيد [منظور شد مطلع دوران آن آثار قلع و صفويه
كسان مشيرالملك, و ركنالملك بازديد به كه روزي شد/ تلخ اوقاتش بسيار بسيار
كرد/ خواهم سخت طعن ايشان به باب اين در گفت: من به ميرفت لطان, الس ظل
و سكوت از بديها اين همة گفت: نكرده, قبول ندارد/ فايده نفرماييد چيزي  گفتم

نميبينند>/ را حق دنيا طمع يا و خوف محض كه علماست صبر
نامها تغيير بسياري حتي ميگفت! چه بود زنده حاال ا گر كه كند رحمتش خدا
مÇن :Âمث ميگردد/ گذشتگان آثار محو همين مشمول و است قبيل همين از نيز
آنقدر داشتم/ ارادت او به و ميشناختم را مقامه اهللا اعلي مطهري مرحوم Hشخص
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آن شد/ خواهد برده نيكي به او نام دنياست دنيا تا كه است گذاشته صالحات ات باقي
به آن خشت يك حتي كه را مسجدي تا نيست و نبوده نيازمند وجه هيچ به مرحوم
ايÇن از بÇزرگوارش روح چÇهبسا و دهند تغييرنام او بهنام است نداشته تعلق وي
كÇه را مسÇجدي بÇبينند ايÇنكه از مÇردمان ديگر طرف از و شود, ناراحت تسميه
نه يا است بوده الياهللا قرب¹ و نيت خلوص با چه (حال است كشيده زحمت ديگري
بايد اسالمي فقه قاعده طبق ما و خودش خداي با داند خودش ندارد, ربطي ما به
الاقل ميگذارند/ ديگري نام و برميدارند را او نام كنيم) صحت بر حمل را او عمل

ميشود/ كاسته خير اعمال براي آنها انگيزة از مختصري
ايÇن در اوقÇات بسÇياري فانه تأسÇم كÇه ÇÇ شÇهرها نÇامگذاريهÇاي بÇعضي يا
سÇال هÇزارهÇا شÇايد كÇرمانشاه فيالمثل ÇÇ است مشهود ريا و تملق نامگذاريها
شاه رضا كه نادرستي كار است بديهي شاهرود//// يا است شده خوانده نام بههمين
را تنكابن پهلوي, به را انزلي شاهپور, به را سلماس رضاÄيه, به را اروميه Âمث و  كرد
ما زيرا شود, احيا آن قديم نامهاي و برگردد ل او بهجاي بايد داد تغيير شهسوار به
و حاضر نسل بايد و بودهاند تنكابني يا سلماسي, ارموي, كه داريم بسياري بزرگان

است/ بوده كجا آنها موطن كه بدانند آيندگان
امر اين بردهاند/ خارج موزههاي به را هنري آثار بسياري كه خوردهايد ف تأس

در Âمث شنيدهام من حتي شريكاند/ همه شما ف تأس در و است روشن روز مثل

مقبره/ قالي /1

آن روي "وقف" لغت كه مقامه اهللا اعلي اردبيلي صفيالدين شيخ مقبرة ورودي1
آثÇار و ديگÇر نفيس كتب بسيار يا و است موجود م Ôر موزة در است, شده حك
بسÇيار امÇر اين و است, گرديده منتقل خارج به كه ايران قديم دوران از باستاني
آثار اين ا گر اما شريكيم/ شما با ف تأس اين در ايرانيان همه و من دارد/ ف تأس
فÇالن كÇه است ساختماني يا طاغوتي فالن يادگار اينكه بهانة به و ميشد خراب
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حÇاال از عÇميقتر شÇما ف تأس ميخورد آن ريشة به تيشه است, ساخته طاغوت
خارجي? موزههاي به انتقال يا است دردنا كتر و بدتر آنها شدن نابود آيا نبود?
و است شديدتر غاشيه مار درد از آن درد كه است عقربهايي جهنم در ميگويند

ميبرند/ پناه غاشيه مار آغوش به او نيش از فرار براي جهنميها
مÇليت مسأله بÇه زيÇادي حد تا ما فعلي بحث كه شويم يادآور بايد اينجا در
بسÇيار دشÇمنان و نادان دوستان نارواي تبليغات و نادرست تعبير كه برميگردد

مياندازند/ راه به دشمنان آن مسير در را ما نقشه كش و زيرك
و مÇيشود مÇنجر نÇژادي برتري اعتقاد به زيرا نيست, درست پرستي مليت
و خÇودخواهÇي ي دÇح تÇا و صÇهيونيسم, هÇيتلري, آلمÇان آن بÇارز نÇÇمونههاي

ÖمÇÔنا كÖ وجعل كه حد همان در مليت اما است/ امريكاييان و اروپاييان مليتپرستي

بشناسيد)/ را يكديگر تا داديم قرار قبايل و گروهها را حجرات(شما سورة ,13 آية /1

ما اوست/ فكر و فطرت الينفك جز¾ و بشر طبيعي خيلي لتعارفوا1, لÄباق و Hعوب Ôش
و كÇردهايÇم حÇفظ را خود مليت تاريخ طي در كه ميكنيم افتخار و هستيم ايراني
اسالم شديم مواجه اسالم پرعظمت و الهي مكتب با خود تاريخ مسير در كه آنگاه
و عÇرب كه ملل ساير خالف به نرفتيم; ب تعص و عربيت زيربار ولي گرفتيم, را

نهادند/ گردن هم با را اسالم
ركن اسالم تاريخ طي در و است تشيع پرمغز و اصيل اسالم ايرانيها ما اسالم
و ماترياليسم مكتب سيل برابر در بود/ خواهد و بوده ما مليت اتم جز¾ و اساسي
كرده حفظ را ما دين و مليت يعني عظيم سپر دو زيرا كرديم, مقاومت  كمونيسم
سازد/ نابود را سپر دو اين كه است درصدد دشمنان عميق نقشههاي فانه متأس است/
شده نابود باستاني هنري اثر پنج و پنجاه سال چند اين در اينكه ذ كر از بعد شما
تÇنها كÇه مÇردي داستان ناليدهايد/ امور اولياي هي بيتوج از ف تأس ابراز با است
ستمگر حا كم درد درمان براي او سر مغز تا فروخت گراني بهقيمت را فرزندش
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معتقد هنري آثار حفظ قاعده اصل به امور اولياي فانه متأس است/ مشهور رود به كار
ادامه مسير اين در زدن قلم در را خود سحار و شيوا قلم كه شماست بر اين و نيستند

گيريد/ به كار و دهيد
و فرهنگ به را خدمت باالترين كه است فارسي زبان مسأله ديگر موضوع
بعضي حتي فانه متأس است/ نموده ايران ملت هويت ادامة و حفظ و اسالمي تمدن
متملقانه يا نيز جرايد مينويسند/ و ميخوانند غلط را آن نيز امور اولياي و بزرگان
بديهيات حتي و ميدهند رواج را غلط آن م, ه لوكÔم دين Ò� ع Ôاسلن ا قاعدة طبق يا و
نابجا را ÇÇ بيواسطه مفعول عالمت ÇÇ "را" جاي فيالمثل ميگذارند پا زير را زبان
ميبرند/ به كار را "هست" فعل است, رابط حرف كه "است" بهجاي يا ميدهند قرار
جامعه در را انحراف و بيماري و است امر يك نشانههاي و عالمت همه اينها
از يك هر براي كه است مربوط هم به مساÄل اين همة و ميدهد نشان حكومت و

دارد/ ضرورت ل مفص مقاالت آنها
كه باشد مهاي مقد انشا¾اهللا بود/ موقع به و جالب بسيار شما مقاله جهت هر به
بهدنبال ديگران و شما خود ناحية از را فراواني تحقيقات و مقاالت مسير اين در

آورد/



شد/ نوشته تاريخ1364.3.20 در /1

نامهدربارةگزارشهيأتداوريدعاويايرانوامريكا1

شفيعي شفيع دكتر آقاي جناب
هÇيأت جÇريان از صÇفحه شش و سي در كه را گزارشي سالم عرض از پس
بهدستم دوستان از يكي ط توس بوديد فرموده تنظيم امريكا و ايران دعاوي داوري
كه بنويسم خدمتتان نامهاي تا آمد بهوجود من در انگيزه اين آن مطالعة با رسيد/
دارد/ برگشت ملت عموم منافع به آن محتواي گرچه است خصوصي و دوستانه
نكردهام/ پيدا توفيقي همچنين هنوز و نداشتهام را شما با آشنايي توفيق اينجانب
انتقاد باالخص و Hاحيان يا تأييد از اعم اينجانب نظرات كه است بديهي بنابراين
بÇه خÇطابم ظÇاهر بÇهصورت طÇرفي از بÇود/ خواهد نيت خلوص روي از Hممسل

معني: در ولي است, جنابعالي
ديگÇران حÇديث در آيÇد دلبران گفته سر كه باشد آن خوشتر

در طوالني كار علت به شما فانه متأس ( كه 198ê سپتامبر سوم واقعة مورد در
مÇحتاج آن تÇطابق كÇه بردهايد كار به فرنگي تواريخ جا همه الهه داوري هيأت
كÇرناهاي و بÇوق مÇورد در شÇما گفتة ندارم/ نظري من است) تقويم به بهمراجعه
نواقص, تمام كه كرناهايي و بوق همان است/ من تأييد مورد غرب جهان تبليغاتي
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افراد و حكومت و/// غيرمالي و مالي فسادهاي مديريت, عدم نارساييها, عيوب,
مردم بتوانند تا ميزنند جا اسالم نام به و ميگذارند كرنا و بوق در را حا كمه هيأت
ما حا كمه نظام از كه است بهرهاي ترين مهم امر اين كنند/ گريزان اسالم از را جهان
فراهم را آن ماية ما خود زيرا هستند, مستفيض فيض اين از هم هنوز و بردهاند

است/ سرداور يا امريكا اختصاصي قاضي منظور /1

از خÇارج به را <نامبرده1 داشتهايد: مرقوم شش و بيست صفحه در فقط ميكنيم/
هدايت در ضمير مرجع و بوده چگونه هدايت اين نحوة كرديم>/ هدايت دادگاه

هستند? كيها  كرديم
ترين همÇم از يكÇي قÇرارداد ايÇن فÇرمودهايÇد اظÇهارنظر كه همانطور الحق
بودن قرارداد ماهيت بگذارند آن بر هم اسمي هر است/ جهان مالي قراردادهاي
اينكه و مگسها زدن گول براي بقالي كه است مشهور مثلي نميدهد/ تغيير را آن
برچسب سركه/ بود: نوشته و زده برچسب آن روي نشوند او شيرة مخزن مزاحم

"سركه"/ برچسب كه باشد مÆثر ميتواند همانقدر "بيانيه"
بÇانك بÇين فÇني مÇوافÇقتهاي 1981 سال در آنكه مطلب اين ديگر مÆيد
محتاج موافقتنامههايي چنين Hممسل كه شد منعقد امريكا رزرو فدرال و مركزي
بنابراين نيست/ صحيح تصويبي چنين بدون آن اجراي و است مجلس به تصويب
مجلس صريح تصويب به تا قرارداد اين كه هستم و بوده همعقيده شما با اينجانب
به قبيل اين از آرايي يا رجايي مرحوم از مجلس تأييد Hاحيان و نيست معتبر نرسد
مشروحي گزارش طي موقع به جنابعالي اميدوارم نيست/ بسنده و كافي هيچوجه
به صوÇم بÇا را آن مÇخالفت عÇمده مÇوارد و فÇرماييد اعÇالم مÇجلس بÇه را مراتب
نÇيز حقوقدانان باالخص هموطنان به را خود نظريه و كرده تشريح 13ë9.8.11

برسانيد/
ايÇران; عÇليه امÇريكا اتباع دعاوي قبول از: است عبارت تخلفات اين عمدة
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كÇردن مÇحكوم از انÇصراف طاغوت; زمان قراردادهاي دربست و جا يك قبول
ايران پولهاي محل از خاص صندوق تأسيس ايران; در امريكا مسلم دخالتهاي
كه مطلب اين قبول و است ايران دولت ديون وجود پيشفرض از حا كي Á او  كه
ايÇران به نسبت امريكا كه است اعتمادي عدم به تسليم Hثاني ندارد/ ديني امريكا
چÇنين مشÇمول او خÇود ايÇنكه بÇدون است كÇرده مÇطالبه وثÇيقه و داشÇته ابÇراز

و/// ملي دادگاههاي از صالحيت سلب ديگر باشد/ بياعتمادي
حÇقوق اهÇميت جÇنابعالي گÇزارش طÇبق نÇيز و امÇر اين جريان در چون
و گرديده روشن خواص بر باالخص و مردم همة بر بينالمللي رات مقر و بينالملل
اين در است, كرده تلخ را ما كام هما كنون رات مقر اين از د تمر مضار و معايب
بشري جامعة در كه كنيد توصيه و داده ه توج گزارشي طي امور اولياي به قسمت
از كه بار هر و كنيم رعايت را بينالمللي رات مقر اينكه جز نداريم چارهاي ما امروز

ميكنيم/ و كرده ل تحم را بسياري زيانهاي كردهايم تخلف رات مقر اين
ات مضر داشتهايد اعالم يازده صفحة در كه نظري تشريح در است خوب چه
بÇراي جامعي پيشنهادات Hمجموع و دهيد تذكر امور اولياي به را آينده احتمالي

داريد/ عرضه مجلس ط توس آن تصويب و ناميدهاند "بيانيه" آنچه اصالح
اينجانب مقالة و سخنراني شرح به 13ë9 اسفند يا بهمن يعني اوان همان در
وقت جرايد در دو هر كه دانشگاه استاد كاتوزيان ناصر دكتر آقاي مقالة همچنين و
جنابعالي بر انتقاد يا و ف تأس بود/ گرديده اعالم موارد اين از بسياري شد, چاپ
نÇتايج ايÇن بÇه زودتر چرا كه است اين بوديد گرفته گردن به خطيري وظيفة  كه
جبران به شدهايد, ه متوج فراوان تأخير با كه نيز اينك نداديد/ گزارش و نرسيديد
كرد? خواهيد چه و كردهايد چه همميهنان و مردم به خدمت بهمنظور و تأخير اين



است اهم آب مشكل كشاورزي واما كن روستاها در و شهرهاست در فقط زمين مشكل اينجانب نظر به /1
تÇصميمگيرندگان غÇالب چÇون فانه تأسÇم نÇدارد/ اهÇميتي چÇندان زمÇين مشكÇل گفت ميتوان كه بهطوري
و داده تشخيص زمين نيز را كشاورزي قلمرو و روستاها مشكل نفس به قياس قاعده به بنا هستند شهرنشين
بÇه بÇاال نامة زمينه اين در است, ساخته نابود را ما كشاورزي كه نمودهاند اجرا و وضع راتي مقر آن مبناي بر

گرديد/ درج (1364 تيرماه 15 (شنبه 17633 ش اطالعات, روزنامة در كه شد نوشته كشاورزي وزير

مشكلكشاورزيايران:آب?زمين?ويا///1

و مÇطالب كشÇاورزي بÇه راجÇع روزنامه پنج صفحه در اخير شماره چند در
ذ كري آب مورد در 13ìê.ê.9 يكشنبه روز بخصوص بود/ شده درج رپرتاژهايي
بودم نوشته كشاورزي وزارت وقت وزير به 13ë9 شهريور در كه نامهاي بود/ رفته
نكات رعايت با ميشود تقاضا بود مفيد آن درج هرگاه است/ تقديم آن فتوكپي

باشد: زير
با مطلب همين Hعين است, بوده كشاورزي وزير به خطاب نامه اصل چون /1
و نيست هم جديد نيست, مقاله كه نمايد ه توج خواننده تا ميشود ذ كر تاريخ قيد

نيست/ هم روزنامه به خطاب
شود/ چاپ Âك /2

رسيد اعالم فيالمثل نشود/ برده آن از نامي وجه هيچ به نشود چاپ هم ا گر /3
نÇبوده درج قابل و نوشتهام نامه روزنامه به مخلص باشد معلوم كه بهنحوي  گردد

است/
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بهوزيركشاورزي متننامه

13ë9.ì.31
تعالي بسمه

كشاورزي وزير آقاي جناب
اقدامÇات مورد در ميدانم موظف را خود ÕولÔÃ Öسم ÖمÔكلÔك و راع كÔلكÔم مصداق به
نÇظرم چÇون و كÇنم اظÇهار نÇميرسد, نÇظرم به صحيح را آنچه كشاورزي وزارت

ميدارم/ عرضه مقاله نه و مستقيم نامه بهصورت را آن است سازنده انتقادات
نشان را آنجا صحرانشينان و زابل كه شد پخش برنامهاي تلويزيون از ديشب
جاي به گرسنه براي كه است وارد برنامه پخش بر كه ايرادي از نظر صرف ميداد/
را سفرهاي چنان حاشيهنشينان يا ميدهند نشان رنگي سفره فيلم كردن, فراهم نان
بدون ميكند معده زخم دچار را گرسنه امر اين و ميسازند م مجس نعمت خوان بر
كشاورزي درد آب/ آب, آب, ميزدند: فرياد زابليها همه باشد/ داشته اثري اينكه
يÇا نميفهميدند يا طاغوت دوران در رفت/ آن دنبال بايد كه است آب مملكت
حفر را آن حل راه كنند اشاره نياز اين به ميشدند مجبور هم وقتي ميكردند تجاهل
از شده خريداري هم (باز پمپ موتور نصب و امريكايي) دستگاههاي با (البته چاه
و مهندس نبودن يدكي, لوازم نبودن يا موتور گراني تا ميكردند في معر امريكا)
بيصرفه كشاورزي گردد موجب و/// كند خدمت ده در شود حاضر كه ص متخص

آيد/ بهدست طال گندم يك قيمت به گندم دانه هر و باشد
غÇلط ارضÇي اصالحات فانه متأس است/ قنوات ايران در آب مشكل حل راه
را قÇنوات انÇقالب دوران اقÇدامÇات بÇعضي فانهتر متأس بار صد و طاغوت دوران
است/ ديم فقط است) يافته توسعه بحمداهللا (و هست كه زراعتي و است خشكانده
كÇه شÇهرها در خواري زمين و بازي زمين زمين/ نه است آب ايران مشكل
منطقه در زمين خاص وضعيت ÇÇ هست و بوده شهر به كشاورزان مهاجرت معلول
را كشÇور شÇمال و آبÇاد مÇناطق فقط تصميمگيرندگان غالب اينكه و ايران شمال
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زمÇين تÇقسيم بÇه ه توج همة كه است شده موجب ÇÇ را كويري اما كن نه ديدهاند
فراوان مملكت در بكر و حاصلخيز زمين ورزند/ غفلت آب از و گردد معطوف
بÇه HجانÇم و HوأمÇت را زمÇين و آب آنگاه و كنيد تهيه آب مناطق اين در است/
شده موجب محلي اختالفات كه است شده مشاهده بسيار نماييد/ وا گذار  كشاورز
مخالف جناح تضعيف براي ارضي اصالحات بهانة از امور دستاندركاران است
كشاورزي توليدات به كه اقتصادي ضرر از گذشته امر اين و كنند, استفاده خويش
حرام و حالل مفهوم Á او كه معني اين به دارد, بيشتري معنوي ضرر ميكند; وارد
چÇه ايÇنكه از (صرفنظر حرام از احتراز تقواي و كرده مخلوط همه ذهن در را
اشتغال رغبت و شوق Hثاني ميگيرد/ مردم از را حرام) امري چه و است حالل امري

ميكشد/ مردم در را به كشاورزي
ميگويم: و ميكنم تكرار را زابلي زن آن فرياد ديگر بار هم من نامه آخر در

آب/ آب, آب,



شد/ نوشته تاريخ1364.5.6 در /1

لشورايعاليقضايي1 بررسيعملكرددورةاو

قضايي عالي شوراي محترم مقام
بهعنوان قضايي, عالي شوراي دورة دومين انتخابات انجام مناسبت به :Hمحترم
رات مقر و قوانين و دوره لين او عملكرد بررسي و دادگستري گذشته بر مروري
مافات جبران و اصالح در امر اين اميدوارم و ميرسانم عرض به را مطالبي به مصو

افتد: ر ثÆم
و است شÇده فراوانتري كمبودهاي و انحطاط دچار ما قضاÄيه قوة فانه متأس
امكÇان چون كه است كرده فاحشي ل تنز Hكيف و H كم آن دهندة تشكيل مجموعة
ناحية از حتي بازخواستي و انتقادي هيچگونه و نيست آرا و عقايد آزادانة برخورد
ايÇن در قÇضاÄيه قÇوة عÇظيم مÇاشين نÇمييابد, ابراز مجال اسالمي شوراي مجلس
اعÇتماد مÇيكند/ سقوط حيرتانگيزي شتاب با و ترمز بدون انحطاط, سرازيري
عمومي اذهان در قضات احترام است/ نابودي حال در Hتقريب قضاÄيه قوة به مردم
خبر از آن شياع و ميشود گفته دهان به دهان كه نا گوار وقايع است/ كرده سقوط
است/ داده قرار نابودي معرض در را حيثيت و اعتبار است, بيشتر راديو و روزنامه
مÇيبينيم كÇه است چÇنين و شÇده, تنظيم فن اهل و مردم بر عرضه بدون قوانين
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پشت ه اصالحي به محتاج ÇÇ اجرا به شروع از قبل گاهي حتي ÇÇ بات مصو از بسياري
را انÇتقاد مÇوقعيت و مÇجال و جÇرأت مÇوقع به كس هيچ زيرا ميشود, ه اصالحي

نمييابد/
كه است آن حق معهذا است, به مصو لوايح برطبق آقايان انتخاب گرچه /1
نيز خويش وجودي منشأ يعني معموله رويههاي و لوايح اين خود مورد در شورا
تقديم شورايي دادگستري وزير لين او به پيشنهادهايي زمينه اين در كند/ بررسي

ميشود/ تقديم ضميمه به آنها فتوكپي كه نمودم
نÇميتوان است, شده ذ كر اساسي قانون در كه ماتي مقد و محدوديتها جز
آن عملي تفسير و قانون معناي تشخيص كرد/ برقرار ديگري محدوديت و مرجع
واجÇد را خÇود اساسي قانون به ه توج با كه آنان از يك هر لذا و است قضات با
نياورد كافي رأي كدام هر كانديداها اين از شود/ كانديدا ميتواند ميداند, شرايط
آورد كافي رأي كدام هر و نميباشد اصلح يا و نيست حايزشرايط يا ميشود معلوم
تشÇخيص بÇراي ديگري مرجع تأسيس است/ اصلح و حايزشرايط ميشود معلوم

است/ منع بهمنزله مورد اين در اساسي قانون سكوت و نيست صحيح صالحيت
Hشخص كه ميشوند) موظف بلكه (و ميشود داده حق مردم تودة به چگونه
و عالم غيرمستقيم يا مستقيم بهطور و بكوشند خويش تقليد مرجع انتخاب براي
هاي دÇع به اما كنند, عمل خود تشخيص به و دهند تشخيص Hشخص را اعلم بلكه
اليق قاضي و مجتهد كه نميشود داده اجازه است قانون با سروكارشان كه قضات
گÇويي دهد/ تشخيص آنان براي بايد ديگري و دهند تشخيص را شورا عضويت
حسن و نيت حسن به اينكه يا است شده بار آنان بر قيمومت از خاص نحوهاي
و قÇضات اسÇتنباط بÇه نسÇبت ا گر ما حال به واي نيست/ اعتمادي آنان استنباط

شود/ ابراز بياعتمادي حد اين تا قانون از آنان اطاعت
در طاقت و توانايي همة بردن <به كار از است عبارت تعريف بنابر اجتهاد /2
و تعريف اين با مجتهد است بديهي كه شرعي> حكم به نسبت گمان تحصيل راه
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اسÇالمي جÇمهوري دادگسÇتري قضات بهعنوان كه آنان با مطلق مجتهد بهعنوان
وجه من خصوص و عموم Hاحيان و است متفاوت Âكام نمايند, قضاوت بايد ايران
ليÇن او اجÇتهاد آن براي كه است آن تفاوت سادهترين است/ برقرار دو آن بين
و ضÇرورت ليÇن او آنكÇه حال و است عربي زبان دانستن كار, ابزار و ضرورت
اصل زيرا است; فارسي زبان كامل دانستن ايراني قاضي يك ابزار ضروريترين
ايران مردم مشترك و رسمي خط و <زبان ميدارد: ر مقر اساسي قانون پانزدهم
خط و زبان اين با بايد درسي كتب و رسمي متون و مكاتبات و اسناد است/ فارسي
در را دعوا هر حكم كند كوشش است <موظف قاضي قضا مقام در نيز و باشد///>/
خÇود بهنوبة رأي اين و كند صادر رأي سپس و <1ì7 اصل Ç بيابد نه مدو قوانين
صادر حكم آن براساس كه باشد اصولي و قانوني مواد به مستند و مستدل <بايد
رويه و قانون از است عبارت كه رأي مباني تمام چون و <1ì8 اصل Ç است شده
فارسي زبان به محتاج او صحيح, استنباط براي فارسي, زبان در عرف و قضايي
فارسي زبان به هرگاه كنيم زنده را اسالم تاريخ علماي اعلم فيالمثل چنانچه است/
نÇخواهÇد زيرا برآيد قضا شغل عهدة از بود نخواهد قادر باشد نداشته كامل تسلط
شÇغل ايÇن بÇه اشتغال به او الزام بفهمند/ را آن طرفين كه بنويسد رأيي توانست
ايÇن مردم ذهن در و ميگردد ÇÇ روحانيت مقام ÇÇ او خود حيثيت هتك موجب
صحت ميكنم ر تصو ميشود/ منتقل اسالم اساس به ذهن در Hمتداعي حرمت هتك

باشد/ شده ثابت همگان بر تا كنون امري چنين
مÇرحÇوم (مÇنجمله مÇجتهدين از بسÇياري امروز دوران در اينكه به ه باتوج
قايل وروحانيت) مرجعيت دربارة بحثي كتاب در مطهري آيتاهللا و طالقاني آيتاهللا
مÇورد در اساسي قانون اصول مجموع به ه باتوج و ميباشند اجتهاد در ي تجز به
اعم الاقل بهمعنايي بايد مذكور اصول در "مجتهد" كلمه از مقنن منظور دادگستري,
آ گاه و عادل مجتهد, قاضي, صفات كه بخصوص شود گرفته شرعي مطلق معناي از

است/ آمده رديف به قضايي امور به
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اسÇامي كÇه است آن انÇتخابات بÇهدرستي اطÇمينان و صÇÇحت اركÇÇان از /3
فانه تأسÇم باشد/ مخفي نيز نظارت هيأت اعضاي بر حتي و همه بر رأيدهندگان
هÇمه رأي نÇظارت هÇيأت كÇه دارد را نÇقيصه اين قضايي عالي شوراي انتخابات
مÇمتازه فكÇري طÇبقات از جÇامعه هÇر در قÇضات طبقه ميداند/ را رأيدهندگان
عالقهمندي مملكت و قضاÄيه قوة خود, سرنوشت به بايد افراد اين Hممسل ميباشند/
است/ انتخابات در شركت راه اين در قدم لين او كه دارند ابراز را آن و داشته  كامل
حتي باشند معتقد امر رات خÆم و مات مقد جوانب و اطراف صحت به قضات ا گر
و هزار فقط تعرفه 2ë00 قريب از فانه متأس كند/ امتناع دادن رأي از نبايد نفر يك

است/ شده واصل رأي چند و هفتصد
خويش> اجتماعي سرنوشت <بر مردم اساسي قانون ëì اصل به بنا چون /ê
آنها تشخيص بهعهدة شرعي تقليد مرجع نيز و رهبر انتخاب ي حت و ميباشند حا كم
نظارت حق ميشوند فرض مردم عامة وكالي آن نمايندگان كه مجلس لذا ميباشد,
تسÇليم استقالل/ نه است عصيان نظارت اين از سرپيچي دارند/ را شÆون تمام بر

ميدارد/ محفوظ لغزش از نيز را شورا خود Öنظارت بهاين
برخالف Á او متداوله ه روي و معموله تفسيرهاي با و فعلي شرايط در فانه متأس
وزير طرف از كه اصطالحي بنابر ÇÇ را دادگستري وزير وظيفة اساسي قانون روح
ل نزÇت "نÇامهرسان" يك دÇح به ÇÇ شد اعالم مجلس به پاسخ در دادگستري سابق
HانيÇث مÇيدهند/ را وزيÇر يك مÇالي مزاياي و حقوق وي به آنكه حال و دادهاند
قÇوة و وزيÇر شأن در كه را اجرايي و اداري اختيارات تمام قضايي عالي شوراي
در رسÇمي بÇهطور و رشيدانه شورا آن Hثالث داده/ اختصاص بهخود است اجراÄيه
از يكÇي كه غيررسمي) دخالتهاي از (غير ميكند دخالت مراجع ساير وظايف
نظر كه است 13ìê.3.20 خ مور 19-ê272 بخشنامه صدور تصميمات اين آخرين
ديگري بسيار موارد و است شناخته معتبر مدرسه باب چند تخليه قبال در را دولت
كرده قانون وضع بخشنامه نام به كرده, دخالت نيز مقننه قوة وظيفة در حتي  كه
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نيست/ آنان مسÆوليتهاي بررسي براي مرجعي هيچگونه فانه متأس است/
كه است قضايي عالي شوراي فقط اين قدرت/ نه و دارد استقالل نه دادگستري

نظارت/ بدون و مسÆوليت بدون حال عين در استقالل, هم دارد قدرت هم
عÇالي شوراي اعضاي كليه كه ميرفت اميد اساسي قانون 1ì2 اصل طبق /ë
مسأله ايÇن بÇاشد/ مشÇورت با آنان انتخاب و باشند وارد قضايي امور به قضايي
به نبوده مستثني آن از نيز معصوم(ص) پيغمبر حتي كه است مهم آنقدر مشورت
را شروط اين شد ديده عمل در فانه متأس اما است/ مخاطب رÖم اال| هÔم Öر شاو و امرية
هÇم آنÇان كÇه نمودند انتخاب مشاور شورا اعضاي ة عد از متجاوز ناچار و فاقدند
نÇقش و قÇدرت هÇيچگونه يا و نميدهند شجاعانه و صحيح مشورت يا فانه متأس
قدرت نموده, فاحشي ل تنز Hكيف و H كم دادگستري سازمان تيجه بالن ندارند/ مÆثري
صادر دولت تجاوزات عليه احكامي بندرت است; شده متزلزل قضاÄيه قوة واقعي

ميماند/ معطل اجرا در شود صادر ا گر و ميشود
عÇالي شÇوراي كÇه جÇايي م, ه لوكÔم دين Ò� ع Ôاسالن ثلÇالم ضرب مصداق به /ì
اين نيز قضات از بعضي ميداند قانون رعايت عدم در را استقالل و قدرت قضايي

طي كرده, ه توج هم سابق كل دادستان آقاي كه رساندند حد آن به را ه توج عدم
منع خورده <رطب المثل ضرب كرد/ توصيه قانون رعايت به را آنان بخشنامهاي
روانشناسي قاعده يك و است نبيا كرم(ص) سنت بيانكننده كند> چون رطب
نيز خود قانوني, قاعده و وحي نزول از بعد پيغمبرا كرم(ص) ميباشد/ اجتماعي
وظيفه عادي فرد تا رهبر از هركس براي قانون آن/ بر حا كم نه بود قانون آن تابع

نيست/ جايز آن از عدول كه است كرده تعيين
ه توج Hغالب نيز را قانون كند اطاعت ديگري امريه و نظر از نبايد چون مجتهد
موظف را قانون Âعم نميكند/ اجرا باشد, وي نظر برخالف قانون ا گر يعني ندارد/

بالعكس/ نه كند تطبيق وي نظر با كه ميداند
ارتكÇاب مÇوجب مÇوارد بسÇياري در است, حÇرام تÇقليد مÇجتهد بÇر چÇون
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عÇمل يÇا و دهÇد انÇجام را تقليد حرام عمل بايد يا يعني ميشود, احديالخطاÄين
ب مجر قضات از كه است همان مصلحت فعلي شرايط در بنابراين را/ قانون خالف

شود/ استفاده قديمي
مÇرجÇع بÇه HدرتÇن (و بÇهتÇحريرالوسÇيله كه است شده ديده آرا بسياري در /7
خود كار تنظيم بهجاي نيز مراجعين بالنتيجه و است شده استناد و رجوع ديگري)
كÇار ايÇن علمي جنبة فانه متأس كه ميشوند رجوعهايي چنان نيازمند قانون, طبق

است/ بسيار آن ترساني همه و تملق جنبة و اندك
هر حكم كه كند كوشش است موظف <قاضي اساسي قانون 1ì7 اصل طبق
بايد دادگاهها قوانين بودن با بنابراين نيابد///> ا گر و بيابد نه مدو قوانين در را دعوا
داشÇته قانوني علمي جنبة رجوعها اين هرگاه كنند/ منطبق قانون با را خود حكم
خط و <زبان اساسي قانون 1ë اصل طبق زيرا شود, آورده فارسي زبان به بايد باشد
و رسÇمي متون و مكاتبات و اسناد و است فارسي ايران مردم مشترك و رسمي
اصل همين مستند به ميشويم يادآور باشد>/ خط و زبان اين با بايد درسي  كتب
و حدود مساÄل در محا كم ميداشت ر مقر كه را مجلس بة مصو ماده نگهبان شوراي
بÇه دانسÇته اسÇاسي قÇانون خÇالف دهند, حكم طبقتحريرالوسيله ديات و قصاص

داد/ عودت مجلس
در سعي بهجاي كه است شده موجب تملقآميز روش اين عكسالعمل / 8
در باالخره و بپردازند زيد و عمرو از استفتا به مردم قانون, با خود عمل تطبيق
مسÇتمسك را آن آورده بÇهدست خويش ميل مطابق فتوايي مختلف آراي ميان
وضعيت همان مبادا كه است آورده بهوجود را بيم اين عديده جهات دهند/ قرار

شوند/ عدالتخانه خواهان مردم و گردد تكرار قاجاريه اواخر
از قبل را پيغمبران همه خداوند كه است قدري به محك و آزمايش اهميت /9
امامت و لت Ôخ به ر مكر امتحانات از پس را ابراهيم(ع) حضرت كرد/ امتحان بعثت
قضايي امور از تجربي آ گاهي راه در خود كه قضايي عالي شوراي فانه متأس برگزيد/
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هي وجÇت مسأله ايÇن اهميت به كرد, شروع مسند باالترين اشغال با را قدم لين او
و مÇال و جÇان بÇر را نشدهها امتحان و كرد رد و دلسرد را شدهها امتحان ننمود/
شده تضعيف قضات ه روحي ميشود/ و شد چه كه ديديم و نمود مسلط مردم ناموس

است/ شده تبديل دولت منافع محافظ پليس به دادگستري Hجمع و
و مردم كوي و محله هر در داشتند/ اعتماد بوده, عالقهمند روحانيون به مردم
و حفظ مستلزم داشتند/ اعتماد و احترام محل روحاني به دعوا يك متداعيين حتي
و ناروا دخالت ا گر اولي× طريق (به مستقيم دخالت از آنان احتراز اعتماد اين ادامة

است/ نظارت به ا كتفاي و باشد) نادرست
احتراز آن اعداد و ذ كر از ( كه قضايي تقواي خالف مساÄل و نادرست آراي
مورد يك حتي پوشاند/ كردن برف زير سر و كبك روش با نميتوان را ميشود)
بمبهاي و ÇÇ كند صدا بمب همچون است مردم توقع برخالف چون كه است  كافي
كه بوده آن از كرتر گوشها فانه متأس اما است, درآمده غرش به تا كنون فراواني
بمبهاي تمام از بمبي چنين تخريبي اثر Hيقين ÇÇ بشنود را ر مكر شهاي غر اين
ميباشد/ بيشتر است كرده پرتاب ما خا ك به متجاوز دشمن كه آن; غير و شيميايي
ماست بر كه ماست از كه ناليم كه ز ديد گفتا آن در خويش پر كرد نيكنظر چون
دامن زيرا هستند, نگران و ناراحت سخت شاغل قضات ساير وقايعي چنين از
زالل آب ظرف ميتواند قطره يك گاهي ميكند/ لكهدار اذهان در نيز را آنان پا ك
گرانبهايي سفيد لباس كوچك, لكه يك يا سازد استفاده غيرقابل و ناپا ك را بزرگي

كند/ ساقط ارزش از را
با بعدها كه كرد به كار دعوت روحانيوني از عدليه نوين تشكيالت در داور /10
قÇوة و دادگستري براي هم آبرو و حيثيت كسب موجب آنان وجود زمان مرور
شخصيت هم و گرديد روحانيت حيثيت و اعتبار شناساندن باعث هم و بود قضاÄيه
كÇرد/ ذخÇيره آنان براي نيكي نام و شناساند فن اهل و مردم به را روحانيون آن
نÇهتنها انÇتصابات و انتخابات از بسياري در قضايي عالي شوراي روش فانه متأس

است/ داده نتيجه را آن خالف بالعكس بلكه نياورد بهبار را مذكور مفيد نتايج
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ليÇه او مشاغل به را واردين تازه داور كه است آن امر اين عمده علت شايد
برسند, عاليه مقامات به زندگي آزمايشهاي و تجربه كسب با بهتدريج تا  گماشت
مقداري آنها اهميت بهتناسب شغل آن علم از گذشته شغلي به اشتغال براي زيرا
شÇوراي امÇا است/ ضÇروري سفيد موي داشتن حتي و امتحانها گذراندن تجربه,
و باالترين ل او همان از سن و تجربه آزمايش, اهميت به ه توج بدون قضايي عالي
اعÇضاي خود زيرا سپرد, شرايط اين از بعضي فاقدين به را مشاغل حساسترين
مÇنصوب قضايي مقامات عاليترين به ل او همان از تجربه هيچگونه بدون شورا
فارغالتحصيل يك نمايند/ درك نميتوانستند را روشي چنين زيان و بودند شده
يا پزشك نكند كار تها مد و نيندوزد تجربه وقتي تا باشد نابغه هم هرچند پزشكي

شد/ نخواهد شناخته عاليقدري جراح
يÇا بÇازنشسته و گرفتهاند كناره كارها از ب مجر و صالح قضات بسياري /11
دارند, بازنشستگي تقاضاي Hغالب انه مصر ماندهاند كه نيز آنهايي و شدهاند بازخريد
مÇناسبي رفÇتار آنÇان بÇا و مÇحرومانÇد استقالل از نداشته; دلگرمي هيچگونه زيرا
بهنحو را آرا بعضي هرگاه و ندارند استقالل و قدرت وجه هيچ به آنان نميشود/

ميگيرند/ قرار قضايي فوقالعاده كسر و تبديل و تغيير معرض در ندهند خاص
مرقوم آزاديهاي درخور و شايسته وكال كانون بالتكليفي فعلي وضعيت /12
است/ شÇديد ديكتاتوري يك با همگام و متناسب بلكه نيست, اساسي قانون در

نيست/ شايسته وضعي چنين ادامة
اين نميشود/ و نشده اجرا دولت طرف از عدالت ديوان احكام از بسياري /13
احكÇام اجÇراي HريحÇص بخشنامهاي طي دولت كه ميرسد جايي به حتي عصيان
مÇورد ايÇن در ديÇوان ميسازد/ ممنوع خود سازمانهاي در را دولت محكوميت
و پروندهها بسياري به رسيدگي از امتناع با ÇÇ متخلف تعقيب و صريح اقدام بهجاي
داده دسÇتور قÇضات بÇه HفاهÇش و مÇيكند تمكين دولت به ÇÇ آنها بايگانيكردن

نمايند/ خودداري دولت عليه حكم صدور از كه ميشود



انقالببهكجارسيدهاست?

بÇازگشت دربÇارة كشÇور, لÇك دادسÇتان خÇوÄينيها, مÇوسوي حÇجتاالسÇالم همÇÇم اظÇÇهارات پÇÇي در /1
از را خÇود حÇمايت اطÇالعيههايي, انÇتشار بÇا مÇختلف محافل و مرا كز و انجمنها و گروهها سرمايهداري,
از نÇيز منفي عكسالعملهاي سخنان, اين كردند/ اعالم منحرف جريانهاي با مبارزه در كشور كل دادستان
انÇقالب لÇك دادسÇتان كÇه باورند اين بر بسياري جمله آن از و است داشته همراه به محافل از بعضي طرف
انتشار بهدليل فانه متأس كه شد ر متذك بايد اينجا در لكن شدهاند; قانونگرايي نافي خود, سخنان در اسالمي,
در و است آمده پديد سخنراني اين محتواي با رابطه در سو¾تفاهمهايي جرايد, در ايشان سخنان متن ناقص
ايجاد در خوÄينيها آقاي سخنان از بخشهايي انتشار با نيز روزنامةاطالعات خود كه كنيم اذعان بايد اينجا

است/ بوده ر مقص Gسهو سو¾تفاهمها, اين
روزنامة به كه است"/ رسيده "انقالببه كجا عنوان تحت مقالهاي طي زمينه اين در تابنده نورعلي دكتر آقاي
فانه تأسÇم و كردهانÇد وارد ايرادهايي كشور كل دادستان سخنان از بخشهايي به است, شده ارسال اطالعات

ذ كÇر به الزم است/ بوده خوÄينيها موسوي آقاي سخنان از بخشي تنها مقاله, اين در ايشان قضاوت مرجع
است: زير بهشرح است, شده نقل خوÄينيها موسوي آقاي قول از ايشان مقالة در كه آنچه كامل متن كه است
ما برگردند, مملكت به فاسد آدمهاي اين نميدهيم اجازه كه است اين بيضابطگي و بيقاعدگي ا گر بله ///>
و قÇاعده بÇهانه, بÇا مÇيخواهÇد كÇه قÇضايي دسÇتگاه آن بÇر لعنت و باشيم بيقاعده و بيضابطه ميخواهيم
در بيفتد راه و بشود گستاخ رباخوار بشود; زياد مشروبخوار بشود, زياد بيحجاب فردا كه بكند ضابطه كاري
قÇرار ا گÇر بشوند/ واقع مالمت مورد ما بسيجي ههاي بچ شوند, واقع اهانت مورد به محج زنهاي و خيابان
انقالب قانون, به احترام بهخاطر ما كه است محترم اينقدر ما براي قانون كدام بيايد پيش وضعي چنين است
دسÇتگاه در ل او روز از را قانونگرايÇي شعار كه هستم آنهايي از من بدهيم/ دست از را انقالب ارزشهاي و
نكند گمان كسي اما گرفتهام/ را غيرقانوني كارهاي از بسياري جلوي كه شدهايد مطلع شايد و دادهام قضايي
هستم, آنجا در هم من كه قضايي دستگاه نام به و من نام به قانونگرايي بهدليل كه هستم سادهلوح آنقدر من

برود///>/ باد بر انقالب ارزشهاي و انقالب
اينكه لكن است, نشده نفي قانونگرايي اهميت مسألة كشور, كل دادستان سخنان در كه ميشود مالحظه

است/ شده رد شود, مفسدين بالي سپر "قانونگرايي"
نظر از انقالب" و "قانونگرايي جديد عنوان تحت تابنده علي نور دكتر آقاي مقالة كوتاه, توضيح اين با

/(1364 مهرماه 30 (سهشنبه ,17720 ش روزنامةاطالعات, ميگذرد/ گرامي خوانندگان

انقالب1) و (قانونگرايي

از كÇه بود دي متعد قسمتهاي شامل كل دادستان آقاي جناب اخير بيانات
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قانونگرايي مسأله و حا كميت عملكرد رابطه, اين در بود/ حجاب مسألة آنها جمله
مورد آنقدر ص مشخ بÔعد يك از تا كنون مساÄل ساير و ميدهيم قرار بحث مورد را
منطقشكن موج با Âفع آنها مورد در گفتن سخن كه گرفت قرار تأييد و بررسي
بهنظم حمه عليهالر سعدي كه را معروفي داستان زمينه آن در فقط ميكند/ برخورد
قÇراÄت محفلي در بود سروده كه را شعري شاعري ميشوم: يادآور است آورده
زهازه و بهتحسين بود شده شناخته بيمنطقي به كه ار حض از يكي بالفاصله  كرد,
بÇهمن او تÇحسين گفت و نموده ترك را مجلس بالفاصله شاعر پرداخت/  گفتن

ندارد/ ارزشي زيرا كنم, تجديدنظر خود شعر در بايد كه فهماند
كه كرد خواهند بررسي و فرمود خواهند ه توج كل دادستان آقاي جناب Hممسل
است/ بياثر و تصادفي مخلص ذهن به آن تداعي يا دارد مصداق داستان اين آيا
از Hعين كه فرمودند مطالبي خود بيانات از قسمتي در كل دادستان آقاي جناب
گرفتن را بيحجابها جلو <مگر ميشود: نقل (13ìê مهرماه 7) روزنامهاطالعات,
ديÇديم را بÇيحجابي زن هÇرجÇا و بگÇذاريÇم مأمور خيابان در ما كه است اين به
انÇقالب زمÇان در خÇيابانها در بÇيحجابها بÇزنيم? ق شال و بخوابانيم همانجا
آنÇها دوبÇاره كه كرديم كار چه ما دادند; شعار طاغوت ضد بر و شدند, باحجاب
خÇودمان بÇه هÇم ق الÇش تا چند و بسنجيم بايد را خودمان گناه شدند? بيحجاب

بزنيم/>
ايشان گويي است/ نكتهسنجي و تيزبيني از حا كي ايشان, بيانات از قسمت اين
بتوانند است ممكن را مساÄل بعضي منصفانه كه دادند نشان را اخالقي شهامت اين
خÇيلي اشÇاره مورد قهاي شال اين و ايشان بيانات اين است بديهي كنند/ بررسي

نميشود/ حجاب مسأله به منحصر و برميگيرد در نيز را ديگر مساÄل
و دقت با كه منتظرند اصيل انقالب به معتقدان و انقالب اصيل عالقهمندان
و نÇظرات اسÇتماع با و باشند!) داشته قبول را قانون ايشان (ا گر قانون و انصاف
آنگاه داده, تشخيص Hصحيح را ق شال فرود محل نه" س Öحا" از پيروي و انتقادات
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نكÇته ايÇن فانه تأسÇم گÇردند/ عنايت اين مشمول خود ولو آورند فرود را تازيانه
نÇه نگرفت, قرار بحث مورد جا هيچ در ايشان بيانات مثبت صددرصد و جالب
نÇه و شÇورا سÇخنگوي نÇه قÇضايي, عالي شوراي نه كشور, ديوان محترم رياست
شايد ميدادند احتمال گويي نبردند/ اسمي قسمت اين از ايشان مطلق تأييدكنندگان
يك شÇايد گذاشÇتند/ مسكوت را آن لذا و ميباشند عنايت اين مشمول نيز خود
نكته همين به ه توج شد, متداعي مخلص ذهن به سابقالذ كر داستان اينكه علت

باشد/
لغت است درنظر گويي بود/ "قانونگرايي" اصطالح بردن كار به دوم, نكته اما
اين رود/ باال تكفير براي ديگري چماق و شده ابداع "مليگرايي" همانند ديگري
در هÇيچكس كÇه است گÇرفته خÇود بÇه قÇدرتي چÇنان هما كÇنون از جديد چماق
"قانون", شهيد "قانون", بيچاره از است نكرده جرأت نوشتهها و بيانات مصاحبهها,
و منتظر است/ شده رد مسأله كنار از رندي و زيركي با و كند دفاع "قانون" مظلوم و
قÇانون بÇارگاه حÇاجب كه قضات يا و قضايي عالي شوراي طرف از بودم متوقع
ديدم/ شده فراموش را مسأله ولي آيد, بهميان سخني مظلوم اين از دفاع در هستند,
قانونگرايÇي بهدليل داد نخواهيم اجازه هرگز <ما گفتند: بياناتشان در ايشان
از مÇنظورشان ا گر برود>/ بين از آن ارزشهاي و انقالب قضايي, دستگاه بهنام
در را قÇاضي بÇايد كÇه است قÇانون از سو¾اسÇتفاده و قاضي تخلف "قانونگرايي"
است عادي آنچنان امري چنين و كرد تعقيب جزايي محكمه يا انتظامي محكمه
قوانين برخالف كه است آن منظور ا گر و نميخواهد, هوي" و "هاي همه اين  كه
ارزش ايشÇان آنÇچه حفظ بهبهانه را ايشان فتواي و نظر بايد باشد كه هم به مصو
حفظ مأمور ايشان كه ما قضاÄيه قوه و ما حال به واي كه كرد عملي ميدانند, انقالب

ميباشند/ آن حيثيت
مختلف مصاحبههاي در قضايي مسÆول مراجع د متعد و مختلف عالمات بنابر
بÇه Gر مكر قانون نقض و شده ديده قضاÄيه قوة مراجع بعضي از فراواني تخلفات
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آنكه متولي و قانون از مراجع و اشخاص اينگونه كه امروز تا است/ پيوسته وقوع
قانون, از تخلف اجازه كه اينك آمد; مردم روز به چه ميترسيدند, است دادستان
چنين و شد? خواهد چه است, شده داده آنها به انقالب ارزشهاي حفظ بهانه به
نيز اينان رسيدند, خود" "مشروطة به خيليها كه همانطور توانست خواهند  كساني
كه ميشود متداعي مشهور داستان آن اينجا در ما/ بر واي برسند"/ خود "انقالب به
امروز از واي نكردي?! كه چهها نداشتي فرمان كه امروز تا گفت: منزل صاحب

داري/ گردن به نيز فرمان كه بهبعد
از بسÇياري هÇمچنين (و لÇك دادسÇتان آقÇاي جÇناب كÇه نگرانÇم آن از من
حتي بهدقت است آنان فعاليت و كار مايه كه را اساسي قانون مجلس) نمايندگان
مشاهده احتمال اين صحت بر زيادي قراين فانه متأس و باشند نكرده مطالعه يكبار

ميشود/ ذ كر نيز آن از ديگري نمونه مهاي, مقد ذ كر با كه ميشود
است: آمÇده چÇنين رسÇيده, امام تأييد و امضا به كه اساسي قانون مه مقد در
طÇرف از كÇه را جÇامعالشÇرايÇطي فÇقيه رهÇبري تÇحقق زمÇينه اساسي قانون ///>
است: آمÇده 107 اصل در ميكند///>/ آماده ميشود شناخته رهبر بهعنوان مردم
طÇرف از قÇانون ايÇن پÇنجم اصل در مذكور شرايط واجد فقهاي از يكي <هرگاه
اصل اين باشد///>/ شده پذيرفته و شناخته رهبري و بهمرجعيت مردم قاطع ا كثريت
مجلس ا كثريتي چنين حصول عدم درصورت ميدارد, ر مقر مذكور مطلب بهدنباله
مقام است; روشن Âكام كه مينمايد" معرفي مردم "به را نفر پنج تا يك خبرگان
و تحقيقي مذهبي, امري تقليد, مرجعيت مقام ميشود/ اعطا ملت طرف از رهبري
از نفر پنج تا يك به رهبري مقام اعطاي اما ندارد, قانون به ربطي است/ اعتقادي
تÇصريح 112 اصÇل دارد/ مردم اعطاي و تشخيص و بهقانون بستگي مراجع اين
مساوي كشور افراد ساير با قوانين برابر در رهبري شوراي اعضاي يا <رهبر دارد:

هستند/>
ëì اصل است/ رسمي مقام باالترين مورد در تصريحات اين كه شود ه توج
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اين ملت ///> ميدارد: ر مقر و كرده برقرار بالنيابه را مردم حا كميت اساسي قانون
مÇلت اين بنابر ميكند/> اعمال ميآيد بعد اصول در كه طرقي از را خداداد حق
بهصورت ÇÇ نمايندگانش ط توس ملت اراده و است مراجع و مقامات همه بر حا كم
بÇهبهانه نÇدارد حق هيچكس ميگردد/ اعالم ÇÇ اساسي قانون اعال, درحد و قانون
نÇديده را اراده ايÇن خويش تشخيص به و شده آش از داغتر كاسه انقالب, حفظ

بگيرد/
كردهاند اخذ قانون از را مقام اين ايشان ندارد/ وجود كل دادستان كه اسالم در
حÇفظ اصÇليشان وظيفة كه ايشان چگونه است/ قانون از مقام اين موجوديت و
مÇراجÇع نÇميكنند/ جÇانبداري قÇانون از ميباشد, آن اجراي بر نظارت و قانون
قانون بهصورت ميدانند مصلحت و الزم را آن اجراي كه مطلبي هر بايد مملكتي
و شود تصويب تا دارند تقديم مجلس به فوريت) عدد (هرچند قيد با و كرده تنظيم
كه است آن عدم از بهتر غلط ولو ضابطه وجود زيرا باشد; قانون بر منطبق عملشان
ظلم مصداق قانون, و ضابطه عدم شود/ داده حسننيت با ولو افرادي بهدست اختيار
ال و فرÔالك عم ×� Öبي Ôلك ÖX ا گفتهاند: قديم از و كفر مصداق غلط ضابطة رعايت و است

الظلم/ عم ×� Öبي
چرا داشتند گله مجلس از كه شد شنيده غيره و قضايي مقامات زبان از بارها
آن بر فرض ميدارند/ روا تأخير و نميكنند, تصويب ميشود تقديم كه را قوانيني
است آن نشانگر نكرد تصويب را قانوني ا گر و است ملت نمايندة مجلس كه است

نميماند/ گله جاي ديگر ندارد/ قبول را آن ملت  كه
در عادي قوانين از يكي بررسي مناسبت به روزي سابق رژيم در دارم بهخاطر
در ديگري سناتور است>/ قانون مافوق شاه <فرمان گفت: سناتوري سنا, مجلس
فرمان بگو الاقل كني, چاپلوسي خيلي ميخواهي <ا گر گفت: تند لحني با او پاسخ

هستند>/ اساسي قانون مخلوق دو هر كه است قانون مثل شاه
يكي <اين گفت: وكال از يكي اسالمي, شوراي مجلس 13ìê.ì.2ì جلسه در
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بÇايد مÇا روابÇط, ايÇن در است/ مÇا اجتماعي سياسي محافل مهم بسيار مساÄل از
از باالتر حتي امت امام و بدانيم خود مقتداي و مرجع را امت امام و قانوناساسي

كيهان1364.6.26/ /1

قانون مات مقد به را ايشان كه نشد پيدا مجلس در هيچكس است/>1 اساسي قانون
را اساسي قانون نيز ايشان خود گويا گردد/ متذكر فوق در شده ياد اصول و اساسي
دادنÇد/ تذكر و شدند چاپلوسي خطر ه متوج امام كه بود بجا چه نكردهاند/ مطالعه
شده عميق چنان آن بيماري اين گويا و نكرد اثر بهمورد و بجا تذكر اين فانه متأس

ندارد/ اثري تذكرات اين كه است
جمهوري حكومت استقرار از اندي و سال شش از بعد كه است ف تأس جاي
مستقر حكومت و عدالت شده, سپري قانونشكني و انقالبي دوران بايد كه اسالمي
از كÇه چÇاپلوسي گÇردد/ حÇاصل ذهÇن در تداعÇيهايي و داستانها چنين  گردد,
از كÇه قÇانونشكني بÇا است مÇقتدر حكÇومت يك ثÇبات و اسÇتقرار مÇقتضيات
هم با دو هر است, اساسي قانون نبودن و ثبات عدم و ليه او انقالبي شور مختصات
مقاطع از گرفت/ عبرت بايد گذشته و تاريخ از ميكند/ خيره را چشم و شده جمع

هستيم/ رضاال ß| س�وا به مأمور زيرا پرداخت, تجربهاندوزي به مكان و زمان
با كه ملت حا كميت يعني مردم امانت با نه مقن ة قو و قضاÄيه ة قو در فانه متأس

ميشود! برخورد اينگونه است آمده بهدست شهدا خونهاي
كÇجا بÇه داشت قÇرار "آزادي" آن شÇعارهاي رأس در كÇه انقالبي كنيم دقت

ميكند? طي را مسيري چه و ميرود
تÇار و تÇيره قسÇمتهاي نگذاريÇم اميدوارم ميشود/ تكرار تاريخ ميگويند
كه همگاني مهرباني و وحدت هيجان, و شور آن اميدوارم شود/ تكرار تاريخمان
محيط آن و بوده گسترده سايه ما بر انقالبي مبارزات اوان در خودجوش بهصورت

الم/ والس شود/ تكرار تاريخمان در يكديگر, به دلبستگي



شد/ نوشته تاريخ1364.12.3 به /1

به1 راتمصو كنترلمقر 

اساسي قانون نگهبان محترم شوراي به نامه

فÇقط كÇه مÇختلفي رات قرÇم مÇجموعة قÇضايي عÇالي شÇوراي Gاخير :Hمحترم
آن و كرده تصويب باشد, الزامآور ميتواند اساسي) قانون حتي (و قانون بهموجب

است/ صالحيتها مورد در بخشنامه منظور /2

مكÇلف آن اطاعت به قضايي مراجع كه بخشنامه اين است/ ناميده "بخشنامه"2 را
شÇوراي ايÇنكه به ه باتوج است/ رسيده محترم آقايان بهنظر تا كنون Hقطع شدهاند
قÇانون در ره مقر وظيفة امكان حد تا است داشته كوشش همواره نگهبان محترم
است يافته بيشتري توفيق نهادها ساير به نسبت حيث اين از و دهد انجام را اساسي
بخشنامه به را شورا آن مخصوص نظر لذا نمايد, جلب را بيشتري اعتماد بتواند تا

ميدهد/ ه توج مذكور
از را رات///" مقر و "قوانين كليه كه اساسي قانون چهارم اصل ميرسد نظر به
كنار در رات" مقر" عبارت تصريح بخصوص و ميدهد عبور نگهبان شوراي محك
بداند الزم كه را راتي مقر هرگونه ميدهد اجازه شورا آن به "قوانين" متداول لغت
ديگÇري مرجÇع هيچ كه بخصوص دهد, قرار تصميم خاذ ات و بررسي و نقد مورد
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باشد/ نشده پيشبيني آن قانون خالف نكات ابطال براي
ميتوانند را دولت قانون خالف بخشنامههاي و آييننامهها كه مرجعي دو از
عالي شوراي تابع خود 173 اصل طبق كه عدالت ديوان دهند, قرار بررسي تحت
از اطÇاعت بÇه مÇحكوم اسÇاسي) قÇانون 170 (اصل نيز دادگاهها و است قضايي
تÇضمين را اطاعت اين نيز 1ìê اصل و ميباشند قضايي عالي شوراي حا كميت

ميكند/
عالي شوراي اعضاي ا كثريت يعني نفر سه بسا (چه نفر پنج كه نيست منطقي
الزام را آن اجراي و بنويسند اساسي قانون حتي و قانون حد در راتي مقر قضايي)
صادره دستورالعمل يا و كند استيضاح آنان از نتواند مرجعي هيچ كه درحالي  كنند,
چه ÇÇ اساسي قانون كه جا هر در اساسي قانون نگهبان محترم شوراي نمايد/ ملغي را
ÇÇ اساسي قانون در مذكور مراجع تمام شفاهي بيانات با چه و كتبي تصميمات با
جÇزÄيات بÇه اشاره بدون Âذي باشد/ آن محافظ بايد شود شكسته و بيفتد بهخطر

ميرسانم: نظرتان به را كلياتي مرقوم بخشنامه
كه را خود شمشير پدرم قاتل ا گر فرمود (ع) سجاد حضرت كه است مشهور /1
كند مطالبه اينكه محض به بسپارد, من به است شده عظيم جنايت آن مرتكب آن با
لحÇظهاي حÇق احقاق در كه است آن نشانگر حضرت آن بيان داد/ خواهم او به
ي قÇح داراي است ممكن نيز شمر حتي كه ميدهد نشان نيز و نيست روا تأخير
و برسد وي به شمر, ولو ذيحقي, هر حق كه است مقتضي اسالمي عدالت باشد/
آن در تأخير يا حق احقاق از استنكاف ببيند/ را خود گناه جزاي است گناهكار ا گر

بگيرد/ خود به مجازات عنوان نميتواند هرگز
و است شÇده نقض بخشنامه اين بهوسيلة اساسي قانون 3ê اصل اطالقات /2
صÇالحيت از خÇارج نÇيز تقييد اين است, شده مقيد اطالق آن بگوييم ا گر حتي
احقاق از استنكاف مدني, دادرسي آيين ê مادة طبق است/ قضايي عالي شوراي
در اولي× طريق به /(1ì7 (اصل قانون نبودن بهانة و علت به حتي نيست, جايز حق
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بود/ نخواهد مجاز استنكاف قانون, خالف بخشنامة از اطاعت مقام
مسÇتقيم مÇنتخب هم آن ÇÇ نفر 270 بة مصو تصميمات يعني قانون وقتي /3
نفر پنج تصميم Hممسل ندارد, اجرا قابليت و رسميت درنيايد كنترل تحت تا ÇÇ مردم

باشد/ داشته اجرا قابليت كنترل اين بدون نميتواند نفر) سه بسا چه (و
صÇالحيت انÇقالب دادسراهÇاي براي دادگستري عام صالحيت مقابل در /ê
مÇنقلب را خÇصوص و عموم آن Á او بخشنامه اين كه است شده معين محدودي
دادسراي براي تي صالحي Hثاني است/ كرده عوض هم با Âعم را آنها جاي و نموده

نمود/ اعطا نميتوان مرجعي هيچ به كه است كرده ر مقر انقالب
آمده همراه جالله اسم با قرآن در كه قسط و عدالت عظمت و معنوي ارزش /ë

/135 آيه نسا¾, سوره /1
/ 8 آيه ماÄده, سوره /2

حÇد سÇر تا الÖقسط2) ب Îدا¾ Ô¾ لله ام� قو كونÔوا Ç لله1 Îدا¾ Ô¾ ط ÖسقÖال ام�ب قو ( كونÔوا است
است/ شده داده ل تنز جيرهبندي و كوپني كاالي يك

خواهÇد جديدي پروندهسازيهاي موجب عنادها و كينهورزيها بسياري /ì
خواهد مقيد و مغلول بخشنامه اين به انقالب دادسراي پاي و دست آنقدر و شد
در مردم حقوق احقاق اينكه يا شد, خواهد فراموش انقالب اصلي مساÄل كه  گرديد
عÇدالت واقعي اجراي كه افتاد خواهد اجمال بوته و تعويق به آنقدر دادگستري

گرفت/ خواهد قرار مردم نگراني و ترديد مورد
بخشنامه اين است, نموده ممنوع را س تجس هرگونه كه 2ë اصل برخالف /7

است/ كرده الزامآور را غيرضروري ساتي تجس
اطÇالع بÇه سازنده انتقادات مبنيبر را خويش نظر موقعيت هر در اينجانب
عÇالي شÇوراي بÇه تقديمي نامه فتوكپي نمونه بهطور كه رساندهام صالحه مقامات
از مÇيدانÇند مÇقتضي نÇحو هر به دارم تقاضا نيز اينك ميدارد/ تقديم را قضايي
از دور بايد كه دادگستري در عي تصن جو ايجاد و قانون خالف دستورات اجراي
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آورند/ عمل به ممانعت باشد سياسي هياهوي هرگونه
كÇه مÇينمايد اضافه و ارسال دادگستري وكالي كانون اطالع براي رونوشت
نÇيز كÇانون شأن و است قسÇط اقامة و حق احقاق در دادگاهها اعانت وكيل شأن
مشÇاور نÇقش سÇازنده انÇتقادات طÇرح بÇا بÇايد بÇوده, عدالت تعميم در معاونت
بخشنامه قانون خالف موارد طرح زمينة در ميرود انتظار لذا كند/ ايفا را ص متخص

دارند/ معمول مقتضي اقدام مشابه موارد تمام در كلي بهطور و مذكور



/(1365 بهمن 4 (شنبه ,195 مسلسل شماره ملي, افتخارات /1

فرهنگاستعماري1

آن بر تكيه با استعمارگر كه است استعمار داخلي پايگاه استعماري فرهنگ
در فرهنگ اين جلوه مهمترين ميگيرد/ آغوش در را خود آرزوهاي بهسهولت
جهان از ملتي وقت هر است/ بودن آزاد براي ملت لياقت و آزادي مسأله مورد
داخلي استبداد است, كرده تي فعالي آزادي جستجوي در ÇÇ ايران جمله من و ÇÇ سوم
اين كه بقبوالنند مردم به خواستهاند و داده هم بهدست دست خارجي استعمار و
بسÇياري بر را نادرست فكر اين توانستهاند فانه متأس و نيست, آزادي اليق ملت
مكÇاتب مسÇير ايÇن در كÇه بÇخصوص بÇقبوالنند, سÇطحيانÇديشان و سÇادهدالن
اين و فرهنگ اين ميآيند/ كمك به نيز هستند آزادي ضد كه ديگري استعمارگر
ترويج را آن امثال و صالح" "ديكتاتور مقتدر", "مرد قبيل از لغاتي كه است توطÃه
نفس شيطان بر گرچه مقتدر" "مرد لغت ميدهد/ سخن داد آن از تجليل در و  كرده
تÇوده بين در اما است, خوشايند سخت مسندي چنين آرزومندان خودخواهي و
مÇعناي ت دÇش و ت حد از اينكه براي زمينه اين در است/ يافته رواج كمتر مردم
بسازند صالح" "ديكتاتور تا ميكنند اضافه آن به را صالح صفت بكاهند ديكتاتور
صالح" "ديكتاتور اصطالح اما دهند/ وعده را امنيت و رفاه آسايش, آن همراه و
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بگوييم الاقل (يا ميشود صالح ديكتاتور نه زيرا است متضاد لغت دو از مركب
چÇنين ساختن باشد/ ديكتاتور ميدهد اجازه بهخود صالحي نه و ميماند) صالح
زير را همه كه ديكتاتور داغ/ يخ يا سرد آتش بگوييم كه است آن مانند اصطالحي
و انحصارطلبي با است بوده صالحي شخص Âقب هم ا گر ميخواهد خويش فرمان
نا شريفة آيه بهمصداق و ميكند طغيان شده, فاسد بهخويش, قدرت دادن انحصار

/7 Ç 6 آيات علق, سوره /1

از بÇينياز و مÇقتدر غÇيرمسÆول, را خÇود كه همين استغ�1, رآه Öنا يطÖغي× ل االنسان
بوده صالح Âقب فرض بر و ميكند سركشي كرد, احساس آنان با مشاوره و ديگران
به گلشن وصول براي بماند/ باقي صالح نيست ممكن ديگر خودسري لحظه از است
مÇينهند نام مرج" و "هرج را آن Gعمد آزادي دشمنان كه باتالقي از بايد آزادي
اين به وصول اشتياق با و زده دريا به دل كه بار هر ما ملت فانه متأس كرد/ عبور
استعمار و داخلي استبداد سروصداي كند عبور باتالق آن از است خواسته  گلشن
جهنم همان به و كند عقبگرد تا ترساندهاند باتالق از را ملت و شده بلند خارجي
هويت كردن متمركز ي, ماد رفاه امنيت, حفظ ترساندن اين بهانه برگردد/ استبداد
دوسÇتي مÇيهن نÇه (و هÇيتلري نÇاسيوناليسم بيجاي غرور شخص, يك در ملت
از تÇرساندن اخÇير قÇرن در بÇاالخره و االÇZان) نÇ م نط الو ب Ôح مصاب و صحيح
و راه ايÇن در ماتي قدÇم توفيق از بعد است/ بوده آهنين پردة پشت و  كمونيسم
براي بود شده آن تحصيل به موفق كه آزاديهايي حتي آزادي, از ملت انصراف
ملت و شده بيدردسرتر و طوالنيتر استبداد و اختناق جهنم در ملت توقف اينكه
اقتدار, از تجليل و مقتدر" "مرد اسطوره كند پيدا رضا و تسليم حالت آن برابر در
ميگردد/ مطرح صالح" "ديكتاتور به ل توس و ميگيرد را فرهنگ سراپاي قاطعانه
مشÇروطيت, شÇاه, يÇن ناصرالد بزنيم: ورق بخصوص را ايران معاصر تاريخ
ملي نهضت شاه, درضا محم رضاشاه, او, منشي دمكرات و احمدشاه صغير, استبداد
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درضاشاه/// حمÇم ديكÇتاتوري و مرداد 28 كودتاي مصدق, دكتر ملي حكومت و
است ممكن ديكتاتور ميدهد/ نشان را آن از جنبهاي و بوده بررسي اين گواه همه
خودساختهاي و مندرآوردي ايدÄولوژي مبتنيبر يا بوده شخصي استبداد متكيبر
موسوليني, هيتلر, ميبينيم نمايد/ تسهيل الاقل يا توجيه را او استبداد بتواند كه باشد
ايدÄولوژي يك متكيبر را خود ديكتاتوري دنيا چپ جناح رژيمهاي و استالين
حسن با ÇÇ متفاوت هدفهاي با نيز نويسندگان و فالسفه بعضي نمودند/ ي خاص
تÇبعي بÇهطور بÇالنتيجه و ايÇدÄولوژي آن ÇÇ حكÇومت بÇا سÇازش نÇيت يÇا نÇيت
از ديكÇتاتوري ايÇنگونه مÇيكنند/ و كÇرده تÇرويج را آن بÇر مÇتكي ديكتاتوري
رضÇاشاه) زمÇان ايران يا فرانكو ژنرال زمان اسپانياي (مانند شخصي ديكتاتوري
مÇيكند/ تحكيم و ميسازد استبداد براي ي خاص فرهنگ زيرا است, خطرنا كتر
و ميكند تحكيم را آن داده تكيه مردم افكار روي بر را ديكتاتور قدرت پايههاي
مبارزين از كه مقامه اعلياهللا ناÄيني ميرزاي مرحوم مينمايد/ تضمين را آن بقاي

شÇده چÇاپ اسÇالم در عنواناسÇاسحكÇومت با مقامه اهللا اعلي طالقاني آيتاهللا مرحوم ط توس كتاب اين /1
است/

المل1¹ وتنزيه تنبيهاالم¹ بهنام خود مشهور كتاب در بود ايران مشروطيت و آزادي راه
مÇحكوم GديدÇش را شÇاهان استبداد و دارد مشبعي فصل استبداد عليه حمالت در
استبداد "شعبه ه متوج مرحوم, آن خود بهاصطالح بنا وي, اساسي حمله اما ميكند
ميرسد بهنظر ميداند/ خطرنا كتر ديگر انواع همه از را آن وي كه است ديني"
است بهشخص قاÄم شاهان استبداد كه است بوده پايه همين بر نيز بزرگوار آن نظر
ندارد معنويتي و قدس حالت نداشته مردم اعتقادات و اذهان در پايهاي هيچگونه و
و است اسÇتوار آنان اعتقادات و مردم عاليه عواطف بر ديني" استبداد "شعبه اما
در را آنÇان مذهب و مردم اعتقادات درواقع و كند پيدا بيشتري قدرت ميتواند

درميآورد/ استبداد خدمت
آغÇاز را خÇود شÇخصي ديكتاتوري مرداد 28 كودتاي از بعد درضاشاه محم
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خÇويش نÇامحدود قÇدرت بÇقاي بÇراي كÇه فÇهماندند او بÇه رنÇود HتدرجÇم نمود/
آن داده معنوي جنبه را خويش قدرت تا بيافريند مكتبي يا كند جستجو ايدÄولوژي
عÇنوان ايÇن به را خود سفيد انقالب وي كه بود زمينه اين در و نمايد تقديس را
عرضه را ملت" و شاه انقالب و اساسي قانون شاهنشاهي, "نظام شعار نمود/ معنون
را شاه مطلقه قدرت يعني شاهنشاهي نظام سه گانه, شعار اين در و كرد تحميل و
و پرداخت بهجستجو ايران گذشته تاريخ در داد/ م تقد نيز اساسي قانون بر حتي
كÇرد/ عÇرضه ايÇرانÇي مÇليت و هÇويت اسÇاسي ركÇن بهمنزله را شاه ديكتاتوري
شوي و شست موجب مكتبي چنين نگذاشت و فهميد زود ايران ملت خوشبختانه
كه او سه گانه شعار مقابل در نمايد/ تغذيه را استبدادي فرهنگ و گردد وي مغزي
داده حكومت و م تقد بود مقامش مبناي كه اساسي قانون بر حتي را شاهنشاهي نظام
اسÇالمي" جÇمهوري اسÇتقالل, "آزادي, شÇعار اسالمي اصيل انقالب بطن از بود,
مÇردمي دل از ابÇتكاري و ارتÇجالي شÇعارهاي و خÇÇودجوشيها ايÇÇن جÇÇوشيد/
ديكÇتاتوري اولي× بÇهطريق و شÇخصي ديكتاتوري نميخواستند كه برميخاست
شÇعار و انÇقالب شÇاهنشاهي, ايÇدÄولوژي عÇليرغم و بپذيرند را او ايدÄولوژيكي

دادند/ شهدايي و كرده جانبازي آن تحصيل در و برگزيدند را آزادي
قÇانوني قدرت با را ديكتاتور قدرت و سلطه نبايد كه است بهيادآوري الزم
درست قانون قدرت زيرا كرد/ اشتباه قانون قدرت ديگر بهعبارت يا دولتمردان
تÇضمينكننده قانون قدرت است/ ديكتاتور قدرت مخالف جهت در و بهعكس
همه بر بايد قانون است/ ملت حا كميت اعالي مظهر و بوده مردم مجاز آزاديهاي
سيره و اسالم صدر داستانهاي گردد/ اجرا يكسان همگان مورد در و باشد حا كم
قانون تابع و مطيع را خويش نيز حضرت آن خود كه ميدهد نشان اهللا(ص) رسول
بزرگوار آن خود و همه مورد در قانون قدرت امر, يك تشريع از بعد و ميدانست
الهام با نيز ايران اساسي قانون تنظيم در ميگرديد/ اجرا تبعيض بدون و يكنواخت
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برابÇر در <رهبر است: شده نوشته چنين 107 شمارة اصل ذيل در مطلب اين اساسي قانون بازنويسي در /1
است/> مساوي كشور افراد ساير با قوانين

اعÇضاي يا <رهبر ميدارد: ر مقر اساسي قانون 1112 اصل كه است قاعده اين از
اجÇراي در هسÇتند/> مسÇاوي كشور افراد ساير با قوانين برابر در رهبري شوراي
اجرا قاطعيت با قانون اينكه براي و نيست جايز مسامحه و مجامله هيچگونه قانون
قÇيد بÇا يك هÇر مÇنتها بÇاشند, داشته قانوني اقتدار امر يان متصد است الزم شود
اينكه نه نمايند قدرت اعمال خويش صالحيت حدود در فقط سنگين مسÆوليت
قÇانون حÇدود از و گÇرفته خويش انحصار در را قدرتها خاص نفر چند يا يك
مرجعي هر مملكتي قوانين و اساسي قانون حدود داخل در اال و كنند تجاوز اساسي
كند قدرت اعمال مسير آن در و داده انجام قدرت با را خويش وظيفه بتواند بايد

دهد/ راه بهدل هراس شخصي يا مقام هيچ از اينكه بدون



ةقضاÄيه سازمانقو

است/ شده نوشته 1366 سال ارديبهشت در نامه اين /1

اسالمي1 شوراي مجلس محترم رياست به نامه

بسمهتعالي

:Hمحترم
است موظف جديد رژيم نة مقن قوة نظام, هر در اساسي قانون تصويب از بعد
كند تصويب و تدوين نمايد تضمين را اساسي قانون اصول اجراي كه عادي قوانين
مورد در بخصوص و است نيامده عمل به كافي اقدامات زمينه اين در فانه متأس  كه

است/ شده گرفتاريهايي موجب و مشهود نارسايي اين قضاÄيه قوة
قÇضاÄيه قÇوة دادن انÇحصار و مÇبحث خلط با قضايي عالي شوراي هما كنون
را اجرايي وظايف دادگستري داخل در نهتنها قضاÄيه قوة استقالل بهبهانة و بهشورا
جوابگوي را خود اينكه و مسÆوليت هيچگونه احساس بدون بلكه است كرده قبضه
Hاحيان كه راتي مقر ميكند/ دخالت نيز نه مقن قوة وظايف در نميداند مرجعي هيچ
بخشنامه بهعنوان گردد, تصويب شورا) اعضاي (ا كثريت رأي سه با است ممكن
هسÇتند/ رات قرÇم ايÇن از اطاعت به مجبور Âعم آنان و ميكند ابالغ بهدادگاهها
قضايي عالي شوراي ميگذرد, نگهبان شوراي كنترل از مجلس به مصو كه درحالي
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ميكند/ مبادرت اساسي قانون حتي و قوانين نقض به آسوده خاطري با
ايÇن كÇنار از بÇيتفاوتي با بسياري عالقهمندان حتي و فن اهل ميان اين در
آن حتي و نميدانند مفيد را آن و نميبينند اثري تذكر بر چون و ميگذرند مساÄل
و بÇيتفاوتي ايÇن مÇيبندند/ فÇرو دم مÇيبينند, ضرÇم خÇويش شÇخص بÇÇراي را
ذ كر با Âذي ميگيرد/ سرچشمه قانون محافظان و متوليان عملكرد از بيعالقگي
را دادگستري تشكيالت ادارة براي راتي مقر تصويب پيشنهاد توجيهي مهاي مقد

گيرد: قرار بررسي و ه موردتوج اميدوارم ميرساند/ بهنظر
و انÇقالب قÇبول مÇورد ÂمÇع ايستاده و نشسته به قضات تقسيمبندي Ç الف

دادسراهايي دادگاهها جنب در و است گرفته قرار اساسي قانون تأييد مورد Hصريح
را امور بعضي دادگاه طرف از اينكه عين در ايستاده قضات است/ گرديده تأسيس
كÇمك مÇجريه قÇوة به عمومي حقوق حفظ و جرايم كشف به بايد ميكنند اداره
باشد مجريه قوة دست آلت مترسك و لولو بهعنوان اينكه بدون دادسرا نمايند/
بر نظارت و جامعه امنيت و نظم حفظ زيرا باشد; داشته مجريه قوة با ارتباط بايد
گردند/ مجازات مجرمين كه دارد اقتضا جامعه اخالقي Ç اجتماعي صحيح  گردش
مÇنحرفين و انحرافات نمودن محكوم و اجراييه قوة عهدة به امر اين در مراقبت
است بديننحو ميباشد/ دادگاهها) يعني Ç آن اخص معناي (به قضاÄيه قوة بهعهدة

ميباشند/ مستقل قوة دو وظيفه نوع دو اين رابط دادسراها  كه
انتصابات كه است بوده آن اساسي مقنن منظور قاضي, انتصاب مورد در Ç ب
رژيم به نسبت زمينه اين در كه هم انتقاداتي باشد/ ن مدو ضوابط برحسب قضايي
بود جهت آن از ميشد خرده گيري دادگستري وزير اختيارات بر و بود وارد سابق
قدرت اعمال و نفوذ اعمال مستمسك بالنتيجه و ضابطه بدون اختيارات اين  كه
بهعنوان جمعي يا وزير عنوان به نفر يك كه نميكند فرقي نباشد ضابطه ا گر بود/
كه نيست مطلقي" "قدرتمند چنين نامگذاري بر ما انتقاد باشد/ مطلق قدرتمند شورا
بÇدون و ضÇابطه بÇدون قÇدرت وجÇود بر انتقاد بلكه ! شورا يا بناميم وزير را او
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وسوسة مرض در را او پايينتر معصوم از هركس به آن اعطاي كه است مسÆوليت
ميدهد/ قرار لغزش و شيطان

تÇحت را شورا و وزير اختيارات است خواسته اساسي قانون ميرسد نظر به
وزيري وجود بلكه نيست وظيفه حصر مفيد 1ì0 اصل همچنين و دهد قرار ضابطه
ديگري وظيفة سپس و دانسته عنه مفروغ وزرا ساير معادل اجرايي اختيارات با را
را وزارتي اجرايي اختيارات اين اعمال آنكه نهايت ميكند/ ذ كر مذكور اصل در را
قÇضايي عÇالي شÇوراي بÇايد كÇه ميكند ضوابطي به محدود دادگستري محيط در

كند/ تصويب و برنامهريزي
قÇوة مÇقام "بÇاالترين اساسي قانون 1ë7 اصل طبق قضايي عالي شوراي Ç ج

بÇرنامهريزي و مÇديريت كلي روش بايد شورا قضاÄيه/ قوة خود نه است قضاÄيه"
در Á او اداري امور در اجرايي مستقيم دخالت نمايد/ تدوين را قضاÄيه قوة سازمان
امور اينگونه Hثاني ميكاهد/ شورا معنويت و ابهت از و نيست شورايي چنين شأن
قÇوا تÇفكيك قÇاعدة بنابر و است مجريه قوة وظايف جزو 138 اصل نص طبق
نمايند/ دخالت آن در نيست شايسته مقام" "باالترين بخصوص و قضايي مقامات
اجÇرا قÇابل قطعيت از بعد آنها حكم و ميدهند حكم كه دادگاهها قضات Ç د
بايد مجريه قوة دخالت هرگونه از و شده محسوب قضاÄيه قوة اصلي هستة است,
با رابطه در بايد اداري سازمانهاي ساير و كل بازرسي دادسراها, اما باشد/ بهدور
مÇقامات نÇفوذ اعÇمال برابر در آنان شغلي امنيت آنكه نهايت باشند/ مجريه قوة
داشÇته رأي اسÇتقالل قÇدرت و گردد تأمين اجرايي مقامات و دادگستري مافوق

باشند/
موظف را ا كرم(ص) رسول كه االمر ß| هم Öر شاو و قرآني دستور به ه باتوج Ç ه

دهند/ انجام يكديگر مشورت به را كارشان و /38 آيه شورا, سوره /1

1ì2 اصÇل بÇيyم1, Çوري× Ôش ÖمÔه ÔرÇÖما شريفه آية همچنين و است نموده مشاوره به
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نÇموده مشÇاوره بÇه مÇنوط را كشور ديوان دادستان و رÄيس انتخاب قانوناساسي
بر حكمتي نيز جهت دو از قرآني دستور پيروي از گذشته ميرسد بهنظر كه است,
و رÇÄيس قابليت و صحت و درستي مسÆوليت آنكه يكي است: ر مقر اصل اين
آنكه ديگر نمايند/ تأييد و گواهي ب مجر ص متخص هاي عد را ديوان آن دادستان
معرفي را كساني هستند مقام دو اين تابع اداري لحاظ از كه كشور ديوان قضات
تا گيرد قرار ديوان قضات استقبال و موردقبول آنها انتصاب و انتخاب كه  كنند

گردد/ تسهيل امر ادارة
و تأييد مورد بايد كه نيز دادگستري وزير مورد در ميتوان را اخير نكتة همين

كرد/ عنوان باشد, قضايي عالي شوراي پشتيباني
Hشخص كه ميشوند) موظف (بلكه ميشود داده حق مردم تودة به چگونه Ç و

و عالم غيرمستقيم و مستقيم بهطرق و بكوشند خويش تقليد مرجع انتخاب براي
مورد در قضات ولي كنند, عمل خويش تشخيص به و نمايند انتخاب را اعلم بلكه
بايد و ندارند را اجازهاي چنين قضايي عالي شوراي انتخابي اعضاي نفر سه انتخاب
براي نمايند/ انتخاب ميكنند معرفي صالح آنها براي ديگران كه كساني بين از فقط
شده ذ كر اساسي قانون در كه ماتي مقد و محدوديتها جز مقام, سه اين  كانديداهاي
معناي تشخيص كرد/ برقرار ديگري تشخيص مرجع و محدوديت نميتوان است
واجÇد را خود كه آنان از يك هر لذا و است قضات با آن عملي تفسير و قانون
نÇياورد كافي رأي كدام هر كانديداها اين از شود/ كانديدا ميتواند ميداند شرايط
هر و نيست اصلح شرايط حايزين بين در يا و نيست شرايط حايز يا ميشود معلوم

است/ اصلح هم و شرايط حايز هم ميشود معلوم آورد كافي رأي  كدام
گردد/ بيشتر دقت بايد نيز اساسي قانون در مرقوم مجتهد لغت معناي در Ç ز
راه در طÇاقت و توانايي همه بردن <به كار از است عبارت تعريف بنابر اجتهاد
و تÇعريف ايÇن با مجتهد است بديهي كه شرعي/> حكم به نسبت گمان تحصيل
اسÇالمي جÇمهوري دادگسÇتري قضات بهعنوان كه آنان با مطلق مجتهد بهعنوان
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است آن تفاوت روشنترين و سادهترين است/ متفاوت كنند كار ميتوانند ايران
عربي زبان دانستن كار ابزار ضروريترين و ضرورت لين او اجتهاد آن براي  كه
قانوناساسي 1ë اصل زيرا است فارسي زبان قاضي يك براي آنكه حال و است
و اسÇناد است/ فÇارسي ايران مردم مشترك و رسمي خط و <زبان ميدارد ر مقر
مسÇتند به باشد/> خط و زبان اين با بايد درسي كتب و رسمي متون و مكاتبات
را قÇصاص و حÇدود اجÇراي كÇه را اليÇحهاي نگÇهبان شوراي كه بود اصل همين
قÇاضي 1ì7 اصÇل طÇبق ديگÇر طÇرف از كÇرد/ رد مÇيداد, رجوع بهتحريرالوسيله
نه مدو قوانين در را دعوا هر حكم قضاوت) در (اجتهاد كند كوشش است <موظف
و تدلÇمس> بÇايد رأي اين و نمايد صادر قوانين اين برطبق رأي سپس و بيابد/>
اصل Ç است شده صادر حكم آن براساس كه باشد اصولي و قانوني مواد به مستند
داشته فارسي ادب و زبان به كامل تسلط بوده حقوقدان بايد قاضي بنابراين <1ì8
است گÇفته 1ë8 اصل كه همانگونه نداند فارسي دوران علماي اعلم ا گر و باشد,

كند/ قضاوت نميتواند نباشد, حقوقدان و نبوده قضايي" امور به "آ گاه
دستور نظر از آن عبارات بررسي و قانوناساسي 1ìê اصل به دقيق ه باتوج Ç ح
بÇند در (مÇذكور سÇمت تغيير پيشنهادكنندة كه ميشود روشن Âكام فارسي زبان
ليÇه او دهÇندة تشÇخيص هÇمچنين و باشد شورا جز ديگري مرجع ميتواند آخر)
مÇنظور ا گÇر زيÇرا است, قÇضايي عÇالي شوراي از غير جامعه" مصلحت "اقتضاي
مÇيبايستي و است زايد جامعه" مصلحت "اقتضاي ذ كر بود قضايي عالي شوراي
چÇون عليالقاعده دهد/ تغيير را قاضي ميتواند شورا آراي فاق ات كه ميشد  گفته
خود نيز را جامعه مصلحت است, خويش مصلحت تشخيص مرجع خود هركس
مÇرجÇع بÇايد HنطقÇم نÇيست ممكن مستقيم تعيين چون كه كند تعيين بايد جامعه
كه بنمايد اظهاري چنين مجلس) يا رÄيسجمهور يا (رهبر مردم مستقيم منتخب
اهميت از جهان آزاد حقوقي نظامهاي تمام در آنان تأمين و قضات استقالل چون
تÇغيير زيرا شد, قايل مورد اين در محدوديت بايد است, برخوردار فوقالعادهاي
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قضات امنيت و استقالل به ضربه باالترين نفر چند تصميم صرف به نشسته قاضي
است/

ويÇژهاي اهÇميت از قÇضايي عÇالي شÇوراي عضو نفر سه انتخاب مسأله Ç ط
انتخابات يك در خاطر طيب به قضات تمام كه شود كوشش بايد و است برخوردار
و مورداعتماد Hمعن قضايي عالي شوراي تا كنند شركت بيم هرگونه از دور مخفي,
كه باشد چنان و بوده مخفي رأيگيري بايد منظور بدين گيرد/ قرار قضات اعتقاد
چه و داده رأي كساني چه بفهمند نتوانند نظارت هيأت اعضاي حتي و هيچكس
اهميت به ه باتوج دادهاند/ رأي كسي چه به دادهاند رأي كه آنان و ندادهاند  كساني
نيست قضاÄيه قوة مختص و قضايي امر انتخابات مسأله نفس اينكه و انتخابات اين
مانع نظارت اين كند/ نظارت انتخابات بر رتبهاي عالي نظارت هيأت است شايسته
قÇوة در دخÇالت بÇدون بعدي مداوم نظارت كمااينكه نيست قضاÄيه قوة استقالل

است/ مفيد بلكه نيست, قانون خالف نهتنها نيز قضاÄيه
حدود و شود روشن بايد دادگستري وزير عزل و نصب انتخاب, مسألة Ç ي
بÇه و بÇوده مÇجريه قÇوة عÇضو طÇرفي از وي زيرا گردد, ص مشخ وي اختيارات
از بÇاشد/ جوابگو را مجريه قوة مسÆوليتهاي بايد اساسي قانون اصول صراحت
يك دادگسÇتري سÇابق وزيÇر قول به و پنجم چرخ فعلي شرايط در ديگر طرف
و نÇيست مÇجلس شأن در سÇبكي وظيفة چنين از استيضاح كه است "نامهرسان"

است/ اسراف وظيفهاي چنين انجام براي وزير يك مزاياي و حقوق پرداخت



و گÇرديد درج مقالهاي دولت, هفتة بزرگداشت بهمناسبت ,1366 شهريورماه ل او اطالعات, روزنامة در /1
در و نوشته مقاله آن از الهام با حاضر مقاله بود/ شده ياد دولت" با ميثاق تجديد "هفتة عنوان به دولت هفتة از

شد/ چاپ (شنبه1366.6.14) اطالعات, روزنامه

ميثاقبادولت1

تشويق مرا است, رفته به كار درست و بجا بسيار مورد اين در كه ميثاق لغت
بدهم/ توضيحي لغت اين بجاي و درست استعمال و دقيق معناي مورد در كه  كرد
و فÇقها عاليترين از كميسيوني كار محصول كه ما مدني قانون قديمي مواد
چنين و كرده ذ كر 183 مادة در را مشهوري فقهي قاعدة بود, عاليقدر حقوقدانان
نفر چند يا يك مقابل در نفر چند يا يك اينكه از است عبارت <عقد است:  گفته

باشد/> آنها موردقبول و نمايند امري بر د تعه ديگر
قرارداد عهد, عقد, قبيل از لغاتي با را افراد معمولي سطح در و عادي توافقات
Âمث و نباشند حقيقي اشخاص و افراد عهد, طرفين وقتي اما ميكنند/ ذ كر غيره و
از باشد, بااليي سطح در عهد كيفيت يا و باشند عقد يك طرف دولتها يا ملتها
را امروز بينالمللي موافقتنامههاي اينكه كما مينمايند/ تعبير "ميثاق" لغت به آن
در و//// سياسي و مدني حقوق ميثاق بشر, حقوق ميثاق ميبرند: نام اصطالح اين با
فرد قرارداد طرفين درواقع كه مكه مشركين با پيغمبرا كرم(ص) قراردادهاي مورد
لغت بÇودند مشÇركين, گروه و مسلمين جامعة يعني ا, مجز جامعة دو بلكه نبوده,
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باشد/ ميثاقي قوم آن و مسلمين گروه شما بين كه برسند قومي به آنكه مگر : 90 آية نسا¾, سورة /1

كان Öنا و آية: يا /1 Õميثاق م Ô ÒyÖيب و نكÔم Öي ب قوم� ا لون صي الَّذين الا است: رفته به كار ميثاق

دارد/ وجود ميثاقي قوم آن و شما بين كه باشد قومي از ا گر و :92 آية نسا¾, سورة /2

اهميت عهد و توافق موضوع كه مواردي در همچنين 2/ Õميثاق م Ô ÒyÖيب و نكÔم Öي ب قوم Öن م
و ÖمÔه نا عل م Ôهميثاق م ßÎ ßÉÖقن ßEف ميشود: تعبير "ميثاق" لغت به آن از دارد, فوقالعادهاي

سÇخت را دلهÇايشان و كÇرده لعÇن را آنها كردند, نقض را ره مقر ميثاق آنكه علت به :13 آية ماÄده, سورة /3
 كرديم/

عÇهد مÇيثاق, انÇعقاد از بÇعد كه كساني :25 آية رعد, سورة عطف"), "واو بدون نيز (و 27 آية بقره, سورة /4
شكستند/ را خدايي

ميثاقه4/ عدب Öن م اهللا د Öه ع ون ÔضÔقÖني والَّذين آية يا و 3/ يه قاس م ÒwوÔلÔق لÖنا ع ج
ديگر طرف يا و ميگيرد گردن به قرارداد طرف يك كه تعهدي به همچنين

گرفتيم/ محكمي د تعه پيغمبران, آن از و : 7 آية احزاب, سورة /5

Öم ÒG قÔلنا و آية يا ; 5Hليظ غ Hميثاق م Ô Öy م نا Öذ خا و ميگويند: ميثاق نيز ميگيرد, تعهد او از

مÇحكمي د تعه آنها از باره اين در و نكنند تجاوز شنبه روز حرمت به گفتيم آنها به :154 آية نسا¾, سورة /6
 گرفتيم/

6/Hليظ غ Hاقميث م Ô Öy م نا Öذ خا و بت السَّ ß| وا Ôد Öعت ال
مÇيثاق فÇارسي, زبÇان ادبÇيات همچنين و قرآن عرف در گذشت, آنچه بنابر
آن, در مندرجه د تعه كيفيت يا طرفين, شأن واسطة به كه ميشود گفته بهقراردادي

است/ برخوردار ي خاص اهميت از
از و تÇقوي× مÇصاديق از عÇهد بÇه وفاي بوده, الزمالوفا معمولي عهود وقتي

امانت رعايت كه كساني و كه/// هستند كساني آنان, رستگارند, مÆمنين Hممسل : 8 Ç 1 آيات مÆمنون, سورة /7
مينمايند/ را خويش دات تعه و

طريق به راعÔون/7 م ه هد ع و م ß ßtمانا Ñال ÖمÔه والَّذين /// منونÆ ÔXا حلÖفا Öدق است ايمان شرايط
در نيز را سايرين ميثاق, طرفين از غير و بوده عايه الزمالر , مهم ميثاقهاي اولي×

ميسازد/ ذينفع ميثاق اجراي از مراقبت
حÇتي قÇرآن كÇه است همÇم اسÇالمي اخÇالق در آنقÇدر د, تعه رعايت مسألة

ذينÇَّال الا است: نÇموده اعÇالم عÇايه الزمالر نÇيز را مشركين با منعقده قراردادهاي
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ب ß ÔJ اهللا انَّ م ß ßt ا�مÇÔدَّ هÔم د ÖهÇ ع م ßzÇل ا وا Û ß] اÇف ///HÃيÇش وكÔم ÔصÔقÖن ي n Ú Ôj Òك� ßÌ¿ÔXا ن م Ôk Öدعاه

كÇوتاهي قÇرارداد, رعÇايت در و بسÇتهانÇد قÇرارداد شÇما با كه مشركين از گروه آن جز :4 آية توبه, سورة /1
را پÇرهيزكاران خÇداونÇد كنيد, رعايت را عهدنامه رات مقر داد, قرار ت مد پايان تا آنان به نسبت نكردهاند///

دارد/ دوست

از و كرده ذ كر تقوا مصاديق از را مشركين با حتي عهد رعايت اينجا در كه تق�1, ÔXا
تقبيح شد) ذ كر آن آيات از بعضي ( كه د متعد موارد در را ميثاق نقض ديگر طرف

است/  كرده
ياد گزارش عنوان در "ميثاق" لغت بردن به كار كه شد روشن مه, مقد اين ذ كر با
فقط نه (و كلي بهطور حا كمه هيأت آنكه نهايت است, درست و بجا بسيار شده
يك بهعنوان دولت دارند/ قرار مردم با ميثاق طرف آن) اخص معناي به دولت
ر مقر او براي ميثاق اين در كه است وظايفي به د متعه حا كمه, هيأت از جز¾ و ركن
عظمت و شأن ميثاق) طرفين از (يكي مردم اهميت به بنا ميثاق, اين است/ شده
از انسان و جهان به مطلق <حا كميت ميگويد: اساسي قانون ëì اصل دارد/ ي خاص
است/ ساخته حا كم خويش اجتماعي سرنوشت بر را انسان او هم و خداست آن
يا فرد منافع خدمت در يا كند سلب انسان از را الهي حق اين نميتواند هيچكس
ميآيد بعد اصول در كه طرقي از را خداداد حق اين ملت و دهد قرار خاص  گروهي

ميكند/> اعمال
خداوند از را حا كميت اين اينكه اعتبار به و ملي حا كميت استناد به چون مردم
و كردهاند منعقد ميثاقي ميشوند, محسوب زمين روي در خليف¹اللهي و كرده ي تلق
اين طي ملت ميباشد/ حا كمه هيأت با قرارداد طرف كه است خداوند واقع در لذا
و بهمقامات ي خاص شرايط تحت را خويش حا كميت حق اجراي و اعمال ميثاق,
هر ميثاق, اين طبق نمايند/ وظيفه انجام او, نمايندگي به تا ميكند وا گذار مراجعي
متعهد مشاغل, يان متصد و ارگانها ساير تا گرفته مقام باالترين از مقامات, از يك
هيچ ميباشد/ ميثاق رعايت به د متعه نيز ملت مقابل در و شدهاند وظيفهاي انجام به
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در كه را عملي و كرده تجاوز خويش وظايف حدود از ندارند حق مقامات از يك
بديهي نمايد/ كوتاهي خود تعهدات انجام در يا و دهد انجام نيست او صالحيت
مÇجازات بايد ديگر صالحة مراجع را نهاد يك يا فرد يك تقصير و قصور است
ميثاق به حا كمه هيأت مجموعة ا گر اما بزدايند, را سو¾تخلف اثر Hاحيان و  كرده
ميثاقه بعد Öن م اهللا د Öه ع ونÇ ÔضÔقÖني الَّذين مصÇداق آنكه از گذشتÇه ننماينÇد, عمل خويش
فشÇار اعÇمال و مÇثل بÇه مقابله اجازة ملت به تخلف, تكرار درصورت ميباشند

نهد/ پا زير را ميثاق كه ميسازد مجاز را او Hاحيان و ميدهد
و س مدر نظير بزرگي آزاديخواهان فريادهاي به ا گر او, خلف و رضاخان
و عÇهد بÇه ملت ميكردند, رعايت را اساسي قانون و ميدادند گوش و/// ق مصد
و گÇذشت حÇد از اخÇتناق و اسÇتبداد وقÇتي ولي مÇيماند; پÇايبند خويش ميثاق
قÇانون تÇعهدات از رهÇا را خود زده اساسي قانون به لگدي قدم هر در حكومت
رژيم سقوط و اعالم را ميثاق آن فسخ تا داد اجازه خود به نيز ملت دانست, اساسي
اسÇاسي قÇانون اسÇالمي" جمهوري آزادي, "استقالل, شعار مبناي بر و بخواهد را
فÇرخÇي شÇعر اين مصداق دو, آن سلطنت دوران درواقع, كند/ تصويب را نويني

است: يزدي
آهسÇته آهسÇته شÇد نÇاله دلهÇا تپيدنهاي

مÇيگردد فرياد نالهها اين شود چون رساتر
رسÇيده نÇيز ايÇران دولت تصويب به كه بشر حقوق اعالمية مة مقد همچنين
حقوقي, نظام يك وسيلة به بشر حقوق از پشتيباني اينكه به <نظر ميگويد: است,
در درمÇان آخرين عنوان به كه نشود وادار فرجام به انسان تا است اساسي امري
كÇلي, قÇاعدة هÇمين بÇه نÇظر كه بزند/> شورش به دست ستم, و خودسري مقابل
مÇقابل در و است داشÇته بÇرحÇذر مÇردم بÇا مÇيثاق نقض از را دولتها اجتماعي

ميكند/ شورش به وادار را ملتها حكومت, قانونشكني و ستم و خودسري
برده نام "بيعت" بهعنوان اسالم صدر در مردم و حكومت بين ميثاق اين از



195 دولت با ميثاق

نÇيز مردم و ميگرفت عهده به ملت برابر در را تعهدي خليفه, آن طي كه ميشد

سÇمت شÇما طÇرف از بÇاشد(يÇا شÇما خÇود از كÇه را اولياالمÇري و رسÇول و خÇدا : 59 آية نسا¾, سورة /1
كنيد/ اطاعت باشد) داشته را اولياالمري

رعÇايت بÇه موظف را خود نÖكÔم,1 م رÖم و�االÔا و سول الرَّ اطيعÔوا و اهللا اطيعوا بهمصداق
خليفة قتل از بعد بود/ طرفين تعهد بعد اين و ميدانستند خليفه از اطاعت و بيعت
سÇنت و خÇدا كÇتاب به تا گرديد بيعت پيشنهاد علي(ع) به شورا, تشكيل و دوم
"سÇيرة بÇه رفÇتار تÇعهد علي(ع) كند/ رفتار و گردد متعهد شيخين سيرة و رسول

نيافت/ استقرار وي بر خالفت عليهذا و كرد رد را شيخين"
را خود عصمت مقام داشت, كه الهي تامة و مطلقه واليت وجود با علي(ع)
است مÇلزم مÇردم بÇر حكومت براي كه بود معتقد يعني ميدانست مقيد بهبيعت
حتي و نمايد رعايت است, كرده تقبل بيعت ضمن و خالفت بدو در كه را شرايطي
كرد, رد را بيعت لذا و نميسازد آزاد تعهد اين بار از را وي نيز مطلقه واليت آن
به خويش خالفت استقرار از بعد اما كرد, قبول هماننحو به را بيعت عثمان ولي
خليفة عليه مردم شورش كردند/ شورش مسلمين لذا و نكرد عمل ره مقر شرايط
و است كÇرده عÇدول "بÇيعت", از مشاراليه ميگفتند كه بود اعتبار بهاين نيز سوم
مورد استدالل حدود اين تا ميباشند/ بيعت نقض به مجاز نيز بيعتكنندگان عليهذا
قÇتل بÇه مÇنجر نÇقض, ايÇن ايÇنكه جÇهت از ولي نگرفت, قرار اعتراض و ايراد

است/ گرفته قرار اعتراض مورد او قتل Hصرف شد, وي خودسرانة
قÇانون متن بهصورت آن شرايط و ميثاق اين امروز, آزاد حكومتهاي در
افراد تمام پس آن از كه ميكند قبول آن, تصويب با ملت و ميگردد عرضه اساسي
قانون همان طبق را مربوطه وظايف نمودند, اشغال را منصبي هر و باشند آن تابع

دهند/ انجام
گرفت قرار تصويب مورد مبنا همين بر نيز اسالمي جمهوري اساسي قانون
جÇمهوري و انÇقالب رهبري كرده, امضا را آن ذيل انقالب رهبر آنكه بهاضافة
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اعالم و كرده قبول بودند, داده معظمله به خويش بيعت ضمن مردم كه را اسالمي
از بعد كه دارد اسالمي محتواي و بوده منطبق انقالب هدف با قانون, متن كه  كردند

دادند/ رأي آن به عظيمي ا كثريت با مردم انقالب رهبر قبول
بÇيعتهاي در كه حا كميتي امروزه اجتماعي, قواعد دامنة وسعت به ه باتوج
فعلي اسالمي قوانين در ميشد, داده خليفه به ملت طرف از اسالم صدر خالفت
شده داده مستقلي قوة و سازمان و نهاد به اختيارات آن از هريك و گرديده تجزيه
حا كميت و اختيارات آن همة جامع نهاد, يك يا نفر يك ديگر كه بهنحوي است
نگهبان شوراي و مجلس به مستحدثه مساÄل مورد در قانونگذاري اختيار نيست/
سÇاير و است گÇرديده نهادها ساير كار در نظارت به موظف مجلس و شده داده
وظيفه, اين از د تمر و شدهاند (90 (اصل نظارت اين تمكين به موظف نيز نهادها
اجÇراي مأمور نهادها, و وزرا و دولت مجريه, قوة همچنين است/ جرم و تخلف
تجاوز است/ مجرمين مجازات و اختالفات حل مرجع دادگاه و قضاÄيه قوة و قانون
ساير صالحيت حدود به دارند عهده به را حا كميت از جزÄي كه قوا اين از يك هر
تجاوز برابر در سكوت و ر مقر وظيفة انجام در اهمال همچنين و نيست جايز قوا

نارواست/ نيز
اصل طبق حتي هستند, آن اجراي به د مقي و قانون تابع مقامات, و افراد همة
مساوي كشور افراد ساير با قانون برابر در رهبري شوراي اعضاي يا <رهبر :112
اساسي قانون در ره مقر وظايف اعم) معناي (به حكومت هرگاه بنابراين, هستند>/
از اطاعت با لحظه هر و بهدم دم نيز مردم كند, رعايت را ملت حقوق بخصوص و

ميكنند/ تجديد را خويش ميثاق حكومت, اوامر و قانون
درحقيقت و نكنند نقض را ميثاق اين كه باشند ه متوج بايد نيز ما دولتمردان

باشد/ مردم با حا كميت ميثاق تجديد هفتة بايد دولت هفتة برگزاري



شد/ چاپ 1366 مهر ,7 شماره ,9 سال جديد, دوره نشريهدانستنيها, در /1

مستشرقينÇاسماعيليه1

دانستيها مجلة محترم مدير
دكÇتر آقÇاي قÇلم بÇه نÇوشتهاي مجله آن جاري سال مردادماه ل او شمارة در
شده نوشته اسماعيليان همچنين و مستشرقين كار طرز مورد در اديه سج دعلي محم
مÇفيد را آن ذ كÇر كÇه رسيد بهنظرم نكاتي مطالب آن از قسمتي تأييد در كه بود
درج تغيير و كاست و كم بدون شود, درج نوشته اين گرديد ر مقر چنانچه دانستم/

فرماييد/ خودداري آن درج از اال و  گردد
قلمزده اسالم و ايران مورد در كه خارجي نويسندگان و مستشرقين از بسياري
باالخص و مسلمانان بخصوص و زمين مشرق ملل ه روحي از Hغالب چون ميزنند و
دارند, كه ي خاص اغراض و آرا جهت به نيز گاهي و هستند كماطالع شيعه فرقههاي
پÇل تأليÇف اسÇماعيليه كتاب Âمث ميكنند/ وارد ما تاريخ در را فراواني اشتباهات
مÇتعلق را Çالم" رهالسÇذ ك "عÇلي لقب منصوري, ذبيحاهللا شادروان ترجمة و اميرو
فÇرقة داعي چهارمين به متعلق لقب اين آنكه حال است/ دانسته صباح به حسن
از بعد كه اميد بزرگ كيا بن د محم بن حسن است/ صباح حسن به منتسب اسماعيليه
مريدان زيرا است/ الم" الس ذ كره "علي به ملقب رسيد, فرقه رياست به جد و پدر
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ميخواندند/ لقب اين با را وي ببرند, را او نام ميخواستند وقتي احترام محض وي
سالطين با كه گرديد; صباح حسن كالم نفوذ موجب سالطين و حكام ستم و جور
ال مشهور مثل بنابر HÄابتدا Hغالب او مريدان و ميكرد مخالفت عباسي خلفاي تابع
شÇجاعت, محكمي, Hج متدر و ميكردند تأييد را او معاوي¹, غضÔبل بل لي ع بÔحل
باور نيز او گفتههاي به ميديدند, او در كه را گفتار با منطبق عمل و محكم اعتقاد
امر بدو در كه كساني از ليهاي او هستة طريق بدين و ميگرديدند; مريد كرده, پيدا
او پÇيرامÇون در مÇيخواهÇند> چÇه نميدانستند ولي نميخواهند چه <ميدانستند
كمكم و شده پذيرا ميكرد, القا آنها اذهان در او را آنچه Hج متدر اينان شد/ تشكيل
در قبيل اين از فراواني نمونههاي ميخواهند>/ چه <ميدانند كه ميكردند ر تصو
در سÇاوناروال بÇهنام كشÇيشي حكÇومت مÇنجمله مÇيشود, مشاهده ملل تواريخ
حمالت با و بود عموم ه موردتوج زاهدمنشانه و ساده زندگي با وي است/ فلورانس
ه توج جلب ميكرد مديسي خاندان و حا كم دستگاه فساد به كه روشني و صريح
از بعد وي ولي شدند, جمع او دور مديسي خاندان ستم از رهايي براي مردم نمود/
را و/// ملي اعياد زدن برهم مليت, با دشمني ب, تعص خشونت, پايه چنان حكومت
او بÇر مÇردم همان و گرفت پيشي پيشينيانش ستم از او ستم كه گرفت پيش در

دادند/ باد بر را خا كسترش و سوزاندند و زده دار به را او شوريدند;
مشÇابه تاريخي ديگر نمونههاي (يا صباح حسن به مريدان عميق اعتقاد اما
تبليغ شرق ملل تحر ك هرگونه كردن بدنام براي خين مور كه نيست آنگونه از آن)
مÇردم صÇميمانه و خÇالص اعÇتقاد از كÇه مÇيشنويم امÇروز همين گرچه ميكنند/
بهطور كه آنجا از معهذا است/ امكانپذير سو¾استفادهها چه زمان امام بهحضور
مÇصرف بار يك Hممسل داد, فريب را جمعي نميتوان دراز ساليان طي و مداوم
اعتقاد كه بزند گول چنان را عاقل انسان نميتواند عي تصن بهشت اراÄه و حشيش
گردد/ تأسيس كشيد طول قرن دو نزديك كه حكومتي و آيد بهوجود او در عميق
صÇباح" حسن "لحب به تبديل حكومت" "لبغض اينكه و اعتقاد باعث ترين مهم
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را خود پسر دو و بود خشك و معتقد <مردي صباح حسن بود/ وي روش  گرديد,
كه را اميد بزرگ و بود مخالف ارثي سلطنت با او بكشت/ مذهبي تخلفات سبب به

صباح/ حسن ماده دهخدا, لغتنامه /1

كرد>/1 خود جانشين بود لمبسر محتشم
حسÇن حكÇم به و كرد خمر شرب او پسران از يكي داشت/ پسر دو حسن
حسن و درگذشت حكم اجراي حين در محكوم شد/ تازيانه ضربه هشتاد به محكوم
بر حد اجراي گفت است) رسيده ما به اسالم صدر از كه ديگري داستان (بهعكس

نمود/ دفن را پسر و نزد را تازيانهها مابقي و نيست صحيح مرده
قهستان ندارم خاطر به (درست قهستان ت حج عليه توطÃهاي در او ديگر پسر
كه اسماعيليه از ديگر يكي با كه معني بدين كرد/ شركت ديگري) جاي يا باشد
مفسد ت حج آن كه دادند شهادت Hفقمت نموده تباني بود مذكور ت حج با مخالف
تعديل با حسن است/ داده ترتيب حسن عليه كودتايي و توطÃه و محارب و است

كرد/ مرگ به محكوم را متهم آنان شهادت استناد به و شاهد دو اين
كÇه كÇرد اقÇرار مÇرگ بسÇتر در بÇود داده شهادت كه شاهدي آن بعد سالها
حسÇن اقرار اين از بعد و بودند كرده تباني حسن پسر با و بوده دروغ شهادتش
Hشخص هم پسرش چون و شد مسلم وي بر آن صحت نمود, كه تحقيقاتي بهدنبالة

كرد/ مرگ به محكوم بيگناه مقتول خونخواهي به را او كرد; اقرار امر اين به
آن بÇا منطبق نيز را عملش بعد و ميشنوند را حسن گفتار كه مسلماناني آيا
نقل او از كه ديگري داستان اما نميگيرند/ قرار عميق اعتقاد معرض در ميبينند

است: اين شده,
حسÇن مÇيرفت/ شكست بÇيم افتاد, فاق ات كه سنگيني محاصرة در بار يك
درصورت تا بفرستند قÔالع ساير به و خارج به را دختران و زنان تمام داد دستور
نÇقبهاي خÇود قÇÔالع در اسÇماعيليان ماند/ مصون ض تعر از ناموسشان Öشكست
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سر قلعه با فاصله كيلومتر يك از متجاوز حتي و دور فاصلة از كه بودند زده طوالني
آنان همراه و فرستاد قالع از يكي به را خود دختر و زن نيز حسن ميآورد/ در
نوشت: كرد? سفارشي چه ميكنيد ر تصو نوشت/ قلعه فرماندة براي سفارشنامهاي
ظÇرفشويي, مÇن) دخÇتر (يÇا من زن و است بلد خياطي من) زن (يا من دختر
خود مزد از عادي مردم تمام مانند و كنند كار بايد دو هر آشپزي/ و لباسشويي
كردهاي اطعام مجاني و داشته نگه بيكار را آنان كه بشنوم ا گر نمايند/ معاش امرار

كرد/ خواهم مجازات را تو
سمت خلع و آنان عزل به الاقل يا ميبخشيد را خود پسر دو آن حسن ا گر آيا
مالكالرقÇاب را خود دختر و زن ا گر يا مييافت, مريداني چنان ميكرد, ا كتفا
ايÇن وقتي تا كنند, جانفشاني او براي بودند حاضر مريدانش ميداد; قرار ميزبان
ي تلق عادي مردم مانند زندگي لحاظ از را خود عاتش Ôد و حسن و بود برقرار روش
هنگام آن از اما بود/ منوال همين به وضع ميدانستند يكسان قانون برابر در و  كرده
حق خود به الم الس ذ كره علي و كردند ي تلق ممتاز طبقة و ديگران مافوق را خود  كه
كور هاي عد هم باز گرچه نهد, زيرپا را اسالمي رات مقر و بگيرد نديده را قانون داد
قدرت به و كرد نزول معنوي قدرت آن ولي دادند; ادامه عبوديت به كما كان كر و

گرديد/ آغشته يا تبديل حكومتي
و اميد ( كيابزرگ او بعدي جانشينان نفر دو زمان در كمابيش روش همين
زمان همان از اميد بزرگ بن د محم بن حسن اما بود/ برقرار اميد) بزرگ بن د محم
اينكه بهجاي رسيد حكومت به وقتي هم باالخره و داشت انحرافي داعيههاي پدر
زمان امام اسماعيليه گروه اين عقيده به ( كه مصر فاطمي نزار مبلغ و داعي را خود
مريدان خواسته و است زمان امام خود و بوده نزار نسل از كه شد عي مد بداند, بود)
روز وي مينمايد/ اعالم را مطلب اين و نموده اجابت خويش دعوت اعالم براي را
و فرايض روز همان در و كردند افطار همه سپس و خواند عيد نماز رمضان ماه 17

برداشت/ مريدان از را عبادات
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و عقل مريدان و برآورد دم كسي كه بود آن از مانع حكومتي قدرت  گرچه
اسÇتقبال چÇه چÇه و بÇه بÇه بÇا ميديدند خود پيشواي از را هرچه كه باخته هوش
ايÇن ولي خÇريدند; بÇهخود را "مÇالحده" نÇام و شÇدند پذيرا را او گفتة ميكردند,
تابعين دست به اسماعيليه حكام تمام پس آن از كه است موجباتي از يكي انحراف
عليه بود, آنان بهدست تاريخ آن تا كه ترور سالح همان ميرسيدند/ قتل به خويش
حسÇن جÇاللالديÇن حÇتي است/ طبيعي قاعدهاي اين زيرا رفت; به كار خودشان
نمود, اجرا را شرايع و عبادات مرتبه دو و گذاشت كنار را بدعتها كه نومسلمان
و ببرد پيش از چنداني كار بودند ساخته او نيا كان كه منحرفي محيط در نتوانست

شد/  كشته
سال تا شد آغاز قمري ê83 در الموت قلعة ف تصر از كه اسماعيليه دوران لذا
از آنان و بود مستحكم كرد, آشكار را خويش بدعت السالم ذ كره علي كه ëë9
دلها بر حكومت كه تاريخ آن از اما داشتند; حكومت مريدان همة بر قلب صميم
اسالف اسالمي و شرعي رات مقر و آميخت درهم زور حكومت با و نمانده باقي
رواج نيز اسماعيليان خود ميان در ترور گرديد, العناني مطلق بهانة و مستمسك

يافت/



شد/ نوشته در1366.12.23 نامه اين /1

استردادآثارموقوفهباستاني1

جمهوري رياست دفتر
سالم عرض از پس

مشاهدات جز¾ اروپا سفر از مراجعت در دوستان از يكي 13ì3 ماه آبان در

صÇحيح مÇقبره قÇالي شÇد معلوم Gبعد است/ گفته را مقبره" "قالي بلكه نكرده ذ كر "در" از ديگري روايت /2
است/

كلمه آن روي كه را اردبيلي ين صفيالد شيخ مقبره ليه او 2 در كه كرد بيان خويش
نامهاي مناسبت بدين است/ كرده مشاهده رم موزة در شده تصريح و قيد "وقف"
(وزارت ارشاد وزارت و خارجه امور وزارت نخستوزيري, جمهوري, بهرياست
طÇي اوقÇاف سÇازمان طÇÇرف از كÇÇه نÇÇوشتم اوقÇÇاف) سÇÇازمان وقت مÇÇتبوعه
و آن وصول ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇشمارة طي وزيري نخست طرف از و ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ شمارةë9970

ì3.8.2ë
2ë0.ì099
ì3.10.30

دولت آنكÇه مبنيبر خبرگزاريها خبر استماع Gبعد گرديد/ اعالم اقدام به شروع
بگيرد, پس را خويش ملت به متعلق اموال اينگونه تا است اقداماتي مشغول چين

شوم: يادآور Gد مجد را مطلب 13ìë.2.1ê در كه واداشت مرا
را مصري عتيقه آثار مصر فرهنگ وزير كه كردند اعالم خبرگزاريها Gاخير
و كرده اعالم مصر ملت به متعلق است بوده انگلستان اشراف از يكي اموال جز¾  كه
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شوم/ يادآور را مطلب Gد مجد دانستم الزم لذا است, شده خواستار را آنها استرداد
مصداق به ولي است, كرده معطوف خود به را دولت ه توج تمام جنگ مسأله  گرچه
فراموشي بوتة به را وظايف ساير نميتوان أن, ش Öنع شأن Ôلهغ Öشي ال كه مÆمن صفت
از گÇذارد/ مسكوت را آن نميتواند كه دارد وظيفهاي نهاد و سازمان هر و سپرد

ميكنم: تكرار را تقديمي ليه او نامه مضمون Âذي سهولت لحاظ
و شخصي تملÇك قابليت موقوفه مال ايران قوانين و انور شرع رات مقر طبق
به موكول عقد اعتبار بينالمللي رات مقر طبق ديگر طرف از ندارد/ انتقال قابليت
كÇه عÇقدي عÇقد/ انÇعقاد مكÇان قوانÇين برحسب است عقد صحت شرايط تحقق
ي لقÇت بÇاطل جÇهان كشÇورهاي هÇمة در باشد باطل انعقاد مكان قوانين برحسب
بوده وقف Âعم كه ايراني عتيقه اشياي و اموال بسياري مراتب اين بنابر ميشود/
شيخ مقبره ورودي در منجمله ÇÇ دارد وجود جهان موزههاي در هما كنون و است
اينكه بهواسطة ÇÇ است موجود ديگري, جاي يا رم, موزة در نظرم به كه ين صفيالد
را آن بار ل او كه كسي مالكيت به هرگز است نداشته انتقال قابليت و بوده وقف
بعدي يدهاي و است درنيامده ليه او سارق يا غاصب اولي× طريق به و است خريده
تÇمام مÇيكنم پÇيشنهاد نÇميشوند/ شÇÇناخته مÇÇالك آن ف تصرÇÇم مÇÇوزههاي و
و كÇرده بÇررسي HيقÇدق را خود اقامت محل كشور موزههاي ايران نمايندگيهاي
عÇمل آنÇها مÇورد در كÇه ميدهد نشان تاريخي اسناد و بوده وقف كه را اشيايي
مطالبه را آنها صالحه مقامات از رسمي بهطور و كرده يادداشت است, شده بهوقف
دولت اطالع رسميت چون و نمايند دعوا اقامة صالحه محا كم طريق از يا و  كنند
مÇردود زمان مرور ايراد است, رسمي مطالبه تاريخ از غاصبانه ف تصر از ايران

بود/ خواهد
متشكرم



شد/ نوشته 1368 شهريور در مطلب اين /1

نكاتيبر<نكته>1

در را اسÇالمي شÇوراي مÇجلس 13ì8.ë.31 جÇلسه دسÇتور از پÇيش سخنان
نشان اسالم و انقالب حفظ به نسبت مجلس در كه حساسيتي از خواندم/ روزنامه
مÇيشود دولتي جرايد مقاالت به حتي كه هي توج با شدم/ خرسند بود, شده داده
حمله مورد كه را "نكته" مقاله كرد/ تخطÃه را اسالم و انقالب نتوان گرديدم اميدوار
مجلس در كه گونه آن از وا كنشي هيچگونه ولي بودم; خوانده Âقب بود, شده واقع
هستم اصيل اسالمي انقالب و اسالم مخلص و عالقهمند كه من ذهن در شد ابراز
در بتوانÇم بهتر تا خواندم را آن بيشتر بادقتي و ديگر باري لذا بود, نيامده پديد

بدهم: نظر آن مورد
HخصÇش را مÇقاله نÇويسنده نÇه و كÇردند صحبت مجلس در كه نمايندگاني نه
عÇالم در مقاله نويسنده ندارم/ گرايشي هيچگونه حيث اين از عليهذا نميشناسم,
شدم ه متوج وكال آقايان گفتار نيز و مقاله خواندن با دارد/ شهرت نويسندگي و ادب
مطلب ميتواند كه ماهر نويسندگي در و ايراندوست است مردي مقاله نويسنده
بر زايد توقع و اميد احساسات, غليان با آنكه جز بپروراند, شيوا قلمي با را خود
و دارد معجزه انتظار جديد جمهوري رياست از كه است شده ايجاد وي در ي حد
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نÇويسنده قلم گاهي داشت/ معجزه توقع نبايد كه گفتند نيز ايشان خود آنكه حال
است/ يافته ارتباط وي ذهن عاطفي قلمرو با واسطه بدون و كرده طغيان

هÇرگونه ميتوانÇند كه ديدم كاركرده و قابل سخنور و نطاق نيز را سخنرانان
آنگاه نموده, تبديل مÆثري حربة به را سخن ميتوانند و كنند ادا را سخن بخواهند
ابÇراز كÇنند/ حواله خواستند هركس به مستقيم يا غيرمستقيم بهطور را اسلحه اين
داده نشان اسالم و انقالب به نسبت مقاله اين بهمناسبت كه عالقهاي و حساسيت
يافته ارتباط عاطفي قلمرو به نيز آنان نطق و استدالل, با نه بود همراه شعار با بودند

بود/
و مÇقاله تÇمثيل مورد كوچه, در بچهها بازي و بيكاربودن و تصادف مسأله
كه بود همانگونه گذشته رژيم دوران در است/ گرفته قرار معترضين اعتراض مورد
در اسÇالمي انÇقالب مÇبارزات آشكÇارشدن با اما است, نوشته خود مقاله در وي
فانون بهقول انقالب و نمود, مبارز و مجتمع را آنها و شد پيدا هدف اينان زندگي
كوچههاي پس كوچه همه ساخت>/ جاري هماهنگ مبارزه مسير در را قهر <سيل
هÇمين نÇوعدوستي و ايÇثار فدا كÇاري, مبارزه, شاهد ë7 و ëì سالهاي در شهر
آنÇها مÇديون زيÇادي دÇح تÇا را انقالب ليه او پيروزي ما و بود ديروز بيكارهاي
دمÇاغ احسÇاس نشÇوند, بÇيهدف آنÇان بكوشند كه است امور اولياي بر هستيم/
بÇرنگردند/ ل او حالت همان به مرتبه دو و نشود پيدا آنان در يأس و سوختگي
بÇا و خود استنباط به اينكه يا است زده مثال را طاغوت دوران يا مقاله نويسنده
كÇه است آن شÇايسته است/ كرده مشاهده را ل او بهحالت برگشت ف تأس  كمال
فايده نويسنده به حمله كرد/ خفه را سخن اينكه نه چيست امر حقيقت شود بررسي
در تÇحليف جÇلسه در كÇه است رÇÄيسجمهوري بيانات مخالف درست و ندارد
ر تضرÇم كÇنيم, مÇحدود را مÇردم آزادي ناحق به ما قدر <هر نمود: اظهار مجلس
دراز در امÇا است, مÇوفق كه كند فكر لحظهاي انسان است ممكن البته ميشويم/

ميشود/> ضرر موجب امر اين Hتحقيق ت مد
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است/ واقعبيني مبتنيبر و شجاعانه, عاقالنه, بسيار جمهوري رياست بيان اين
كÇه است آن نشÇاندهنده لÇالاق باشد, نادرست گفتار اين بعضي عقيده به Hفرض
آيÇة مÇصداق تÇا كÇند رفتار گفته اين طبق پس اين از ميخواهد رÄيسجمهوري

/4 Ç 3 آيات , صف سوره /1

نÇيز مردم نباشد/ تفÖعلون1 ال ما تقولوا Öنا نداهللا ع Hمقت Ò Ô� ك تفÖعلون, ال ما ونÔقولت Ò ßn شريفة
استفاده مشروع و قانوني آزاديهاي از راه اين در وي تأييد و تقويت براي بايد

باشند/ خويش حقوق مطالبه كننده و خواهان  كرده,
سخنرانان و نرسيد بهنظرم "نكته" مقالة در خالفي جنگ مسأله مورد در اما و
ميدهند/ تشخيص نادرست را مقاله جمالت از يك كدام كه نكردند اشارهاي نيز
در قÇضايي عÇالي شÇوراي سابق رÄيس نيز و فعلي جمهوري رياست كه درحالي

/1367 فجر دهه مناسبت به ارشاد وزارت نشريه /2

Gبعد شد/ تحميل ما بر تجربه نداشتن اثر در تحميلي جنگ كه گفتند مصاحبهاي2
انقالب فقيد رهبر كه يافت خاتمه موقعيتي چنان در تحميلي جنگ كه ديد ملت نيز
وارد نÇويسنده بÇر ايرادي چه صورت اين در دانستند/ زهري جام بهمنزله را آن

است?
هÇر و هÇركس گفت بايد انقالب و اسالمي الهي, ارزشهاي مورد در اما و
و بود خواهيم مبارزه حال در او با كند, ستيز آنها با و باشد مخالف آنها با دولتي
براي اما ماست/ روش گرديد, تأييد ات به كر نيز Gاخير كه غربي" نه شرقي "نه شعار
اين از نميآورد/ پيروزي و نيست كافي امريكا" بر "مرگ گفتن صرف مبارزه اين
ملي شخصيت بايد ما نميكند/ فرق شوروي يا انگلستان يا فرانسه يا امريكا حيث
كÇنيم/ ابÇراز را شÇخصيت اين بياثر, Gظاهر موارد در حتي و دهيم نشان را خود
ميآمد, ايران به كه تونس جمهوري رÄيس دارم بهخاطر نمونه: و تمثيل بهعنوان
خود ملي زبان به او اما گفت/ خوشامد فرانسه زبان به فرودگاه در شاه درضا محم

داد/ جواب عربي يعني
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داشÇتم/ شÇركت يونسكو به مربوط كميسيوني در انقالب اوايل سالهاي در
زبان اما ميپردازد/ ايران را يونسكو هزينه از بيشتري و عمده سهم كه شدم ه متوج
تا كرد اصرار بايد كردم تأ كيد من كه نيست يونسكو رسمي زبان هفت جز¾ فارسي
را هزينه عمده سهم و شود شناخته يونسكو رسمي زبانهاي جزو نيز فارسي زبان

نه? يا شد انجام نميدانم بود, خواهد ما مÆيد ميپردازيم ما  كه
چون ميگويند و است تعطيل شنبه روز آن ادارات از قسمتي نفت وزارت در
دارنده گفتم ميكنيم/ تعطيل را شنبه هم ما دارند تعطيل يكشنبه و شنبه خارجيها
ما با را خود دارد, كار ما با يا اينجاست در كه هر ماست, از كشور هستيم, ما نفت
بÇهخاطر شÇد تÇصويب كÇه نÇفت ملي شركت اساسنامه دارم ياد به و كند, منطبق

يÇط كÇه بودند داده قرار ژانويه به ژانويه از را شركت مالي سال نفت, خريداران
مطابق مالي سال و شد قبول اعتراض خوشبختانه و كردم اعتراض آن به نامهاي

شد/ داده قرار شمسي هجري سال
حتي كه است خارج موزههاي در ما, باستاني آثار تمام ما چشم جلوي اينكه يا
بينالمللي رات مقر طبق كه است شده نوشته آن روي "وقف" كلمه آنها از بعضي
خارجه, امور وزارت به قبل سال پنج حدود كرد/ مطالبه را موقوفهها اين ميتوان

نشد/ ديده اثري هيچ اما كردم, يادآوري اوقاف و نخستوزيري
بÇايد كÇه مÇاست ملي شخصيت و حيثيت مختصر جلوههاي از قسمتي اينها
ناچارند ديگران شويم قايل ارزش خود براي و بيابيم را خود ما ا گر گردد/ رعايت

بگيرند/ بهحساب را ما
داريم واجبتر امور اينكه بهانه به حاال و جنگ بهانه به را كاري هر نميتوان
و دفÇاع بÇايد ما و / أن ش Öنع Õأن ش غله Öشي ال كه است مÆمن صفات از زيرا كرد, رها
كنيم/ پيريزي خويش ملي شخصيت و آثار سنن, حفظ براي را جانبه همه هجوم
مÇيكشند, را سÇفيدپوستان كÇه سÇياهاني و امريكا آدمكشيهاي مسأله اما و
و قاتل هم سفيد, هم و سياه هم دو, هر بلكه نبود/ نژادپرستي مبتنيبر بههيچوجه
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از امÇريكاست/ فÇرهنگ حساب به آدمكشي اين و هستند امريكايي مقتول, هم
عي مد امريكاي در سياهان به نسبت تبعيض و ظلم كه ميدانيم همه ديگر طرف
بÇا را خود انتقام و است كرده عاصي را آنان كه است زياد آنقدر نژادها برابري

ميگيرند/ سفيدپوستان  كشتن
وعÇدههاي ايÇن كÇوشيد خÇواهÇند سÇو¾اسÇتفادهچيها كÇه بود آمده مقاله در
علمي لياقت بدون كه كساني نيز و نپوشد عمل جامه جمهوري رياست اقتصادي
عÇلم و ص خصÇت> از نÇتوانÇيم كÇوشيد خÇواهÇند كردهانÇد اشغال را علمي مناصب
كرده///>/ وطن جالي امنيت, نبودن بيم از كه كنيم استفاده داماني پا كيزه خوشنامان
كÇردند: بÇيان نÇحو بÇدين رÄيسجمهوري آقاي كه است مطلبي عين جمله اين و
با ا گر اينجا كه بدانند بيايند كشور به ميترسند و هستند كشور خارج در كه <آناني
شÇوند, وارد كشÇورشان بÇه سÇالم زندگي براي حتي و خدمت براي و نيت حسن
هم باز كنيم/// مراعات را ملت حقوق كه خوردهايم قسم ما است/ محفوظ حقوقشان
هستند كشور از خارج در كه ايراني نيروهاي از بهويژه بگيريم كمك خارج از بايد
مÇملكت مÇصلحت كÇنند/> هÇمكاري مÇا بÇا بÇايد بÇخشها همه در نيز آنها زيرا
نÇمايندگان و آزاديهÇاست رعايت در كردند بيان رÄيسجمهوري كه همانطور
تÇريبون و بÇاشند داشÇته را انتقاد اندازه اين ل تحم كه بجاست نيز مجلس محترم
از جÇلوگيري بÇراي است ملت دوش بر فراواني خرج آن دقيقه هر كه را مجلس

ندهند/ قرار استفاده مورد انتقاد آزادي
را مÇردم آزادي احقÇن بÇه مÇا قدر <هر كه كردند تصريح جمهوري رياست

ميشويم/> ر متضر كنيم محدود
را سÇانسوري خÇود كÇوچكي قÇلمرو در كÇه اطÇالعات روزنÇامه از خاتمه در

ميشود/ چه بعد ببينيم تا متشكرم, شكستند



شد/ نوشته 1368. 7.18 تاريخ در /1

نامهبهرياستمحترمقوةقضاÄيهدرموردوكالووكالتدادگستري1

گرديد مطرح مجلس در قانوني طرح Gاخير جريانات, بعضي بهدنبالة :Hمحترم
نمازجمعه خطبة از بعد ميگردد/ ابطال رسمي كارشناسان پروانه آن بهموجب  كه
شÇوراي مÇجلس حÇقوقي و قÇضايي امÇور كÇميسيون اعضاي آقايان جنابعالي,
كردند اضافه مزبور طرح عنوان و متن به را دادگستري" وكالي "و عبارت اسالمي
مه قدÇم در هم هنوز كه است بوده بيدقت و عجوالنه آنقدر كردن اضافه اين و
ابÇطال قÇانوني "طÇرح بهعنوان كما كان مذكور طرح مجلس به كميسيون  گزارش

است/ شده ناميده دادگستري" رسمي كارشناسان پروانه
امÇور قÇلمرو در سÇال چÇهل از متجاوز را خود عمر ايام بهترين كه مخلص
تابوت به محكمي ميخ را طرح اين گذراندهام, وكالت و قضاوت بهعنوان و حقوقي
صراحت با كه ميدانم خبره و مطلع حد آن تا را خود و ميدانم عدالت و قضاوت

بدارم/ عرضه حضورتان را خويش نظر اين
وجÇود نÇاشايسته و نÇادرست افراد صنف و شغل لباس, هر در است بديهي
ا گر اال و داد قرار قضاوت و تشخيص مال ك را آنها رفتار نميتوان ولي دارند,
صنف و شغل لباس, يك حتي نيست معلوم گردد متداول تشخيص روش چنين
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گيرد/ قرار مورداعتماد بتواند
بÇتوانÇد قاضي تا است كرده كمك شرافتمند وكيل دخالت كه مواردي تمام
يك هرگز و ميماند مكتوم نظرها از نمايد حق احقاق داده, تشخيص را حقيقت
جزÄيترين نكرده خداي پرونده يك در ا گر اما نميرسد/ له محكوم از تشكر نامة
موجب امر اين ميگردد/ سرازير شكايت سيل بزند سر وكيل از قصوري يا تقصير
از گÇيرد/ قرار تشخيص مال ك است اندك بسيار كه ناسالم وكالي تعداد ميشود
حايزشرايط ولي ميدانند, صالح را خود كه پروانه متقاضيان بعضي ديگر طرف
اين باشند ذينفوذ ا گر كه ميگيرند; شغل صاحبان از را خود انتقام نيستند قانوني
انتقام اخذ وسيله آنان تا ميكند جلوه امور اولياي بر مبحث خلط بهصورت انتقام

شوند/
و است نشÇده ر مقر ي خاص شرايط وكيل براي انور شرع در كه است درست
نباشد اعلم يا عالم وكالت مورد موضوع در ولو ÇÇ بخواهد را كه هر ميتواند هركس
بÇيطار بÇه هرگز بيمار كه همانطور است بديهي اما كند, تعيين خود بهوكالت ÇÇ
هرگز نيز مردم كند, انتخاب را آنها اعلم ميكوشد نيز اطبا ميان از و نميكند مراجعه
هرساله كه ÇÇ قوانين همه اين ميان در تا نميسپارند ناوارد شخص به را خود دعواي
Hممسل لذا گردند/ نابود و شده غرق ÇÇ ميدهد تشكيل را قطور كتاب يك محتواي
كه است حا كمه هيأت وظيفة اينجا در برميآيند/ پرهيزكار و عالم جستجوي در
رات قرÇم هÇمه ايÇن كÇه حا كمهاي هيأت همان يعني كند/ تسهيل را جستجو اين
ضرورت اينجا از دارند/ خبرويتي چنين اشخاصي چه دارد اعالم مينمايد, تدوين
همچنين و ميشود, استنتاج وكالت پروانه صدور و دادگستري وكالت شغل وجود
است, دادگسÇتري وكÇالت بÇخصوص و شÇغل هÇر اسÇاسي شرط نيز تقوي× چون

باشد/ وكالت خبرگان عهدة به بايد نيز امر اين تشخيص
فانه متأس اما ميشود/ احساس وكالت شغل در بازسازي يك ضرورت ا كنون
و مأيوس را شرافتمند وكالي بلكه نميسازد, مرتفع را نياز اين نهتنها مذكور طرح
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واميدارد/ كناره گيري به را آنان كرده دلسرد
"وكالت بهنام باارزشي و مستقل شغل اساسي قانون 1ê1 اصل كه است چنين
هÇمة <در است: داشÇته ر مقر كه 3ë اصل و ميشناسد رسميت به را دادگستري"
انتخاب توانايي ا گر و نمايند انتخاب وكيل خود براي دارند حق طرفين دادگاهها
نÇظر گÇردد> فÇراهÇم وكÇيل تÇعيين امكانات آنها براي بايد باشند نداشته را وكيل
مÇعاضدتي وكÇيل و تسÇخيري وكيل پيشبيني و دارد دادگستري رسمي بهوكيل
بهمنزلة و كرده برقرار نيازمندان به نسبت وكال كانون كه است كمكي و همراهي

ميباشد/ علم زكات
بهصورت و مافوق مقامات طرف از كه تصفيهاي هر است شده ثابت تجربه به
هم چيزي شدگان تصفيه بلكه و نمانده پايدار شرايط تغيير با شود عملي ضربتي
مديرة هيأت طريق از و فعلي قوانين طبق ميبايد صحيح تصفيه شدهاند/ طلبكار
گفت ميتوان مثل بهطور مديره هيأت لين او تشكيل براي گردد/ عملي وكال  كانون
تمام مورد در اسالمي شوراي مجلس وكالي كه است آن بر قانوني فرض چون  كه
لين او دارند, وكالت ÇÇ دادگستري وكالي منجمله و ÇÇ مردم همه طرف از و امور
و دادگÇاهها مÇديره هÇيأت اين آنگاه نمايند/ انتخاب را وكال كانون مديره هيأت
دورة ت دÇم) سÇال دو ظرف گردد موظف و دهد تشكيل را انتظامي دادسراهاي
نÇدانست صÇالح را كÇه هر و نمايد بررسي را وكال تمام صالحيت مديره) هيأت
تبليغات Hاحيان و هيجان نحو اين به دهد/ ل تنز را او درجة يا كرده ابطال را او پروانه
طÇرف هÇر از كه نوپايي دولت و گرديد, نخواهد حكومت ه متوج مخالفين سو¾
نÇخواهÇد جÇدال بÇه ÇÇ كÇوچكي جÇبهة ولو ÇÇ جديدي جبهة در است حمله مورد
عملي حا كمه هيأت طريق از و خاص قانون بهوسيلة كارها همه اينكه پرداخت/
نتواند جديد دشمنتراشيهاي با كه ميشود دولت فراوان اشتغاالت موجب  گردد

بپردازد/ اساسي مساÄل به
ديگÇري مÇوارد در كشيد/ خواهند وكالت از دست هاي عد پروانهها ابطال با
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بهعنوان كما كان وكيل كه شد خواهد موجب خود قبلي وكيل به موكلين مراجعات
مÇاليات و مÇيكند ضÇرر كÇه است دولت خزانه ميان اين در كند/ دخالت مشاور
بÇه كوچكي ولو سكته طريق بدين و كرد نخواهد دريافت ديگر را الوكالهها حق

شد/ خواهد وارد بودجه توازن و دولت درآمد
بÇهطور را خÇود اتÇباع ايÇران حكÇومت ايÇنكه و امر اين بينالمللي انعكاس
3ë اصل طبق كه را وظيفهاي Hرسم و كرده محروم وكيل داشتن حق از غيرمستقيم
بوقهاي بهدست مستمسكي و بهانه است, كرده نفي دارد گردن به اساسي قانون

ميدهد/ مخالفين تبليغاتي
خود دعاوي ميبايد كار انجام قرارداد طبق كه خارجي حقوقي شخصيتهاي
آشنايي عدم به ل توس با سازند مطرح ايران صالحه محا كم در و ايران قوانين طبق را
ملي دادگاههاي در را خود دعاوي دادگستري وكيل به دسترسي عدم و قوانين با
ي لقÇت ايران ملت به توهين آنكه از گذشته امر اين كه كرد خواهند طرح خويش
شد/ خواهد ما محكوميت منجربه ÇÇ است داده نشان تجربه كه همانطور ÇÇ ميشود
مÆثر دفاع فقدان و وكيل شركت عدم بهواسطة بينالمللي مراجع كليه در همچنين
ديگÇري سنگين ضربة ما ضعيف بودجه بر حيث اين از و شد, خواهيم محكوم

شد/ خواهد وارد
كÇه است نÇورافكÇني بÇهمنزلة دادگستري وكيل حقوقي, علماي نظريه به بنا
قاضي براي را قضيه مختلف ابعاد و ميسازد روشنتر را قضيه جوانب و اطراف

ببيند/ را حقيقت ميتواند بهتر وي و ميكند صتر مشخ
وظيفه احساس برحسب و جنابعالي ذهن نمودن روشن براي فوق عرايض

رسيد/ بهعرض



شوراييبودنرياستقوهقضاÄيه

دربÇارة "نÇظرات عÇنوان بÇا (1368 آذر 4 (شÇنبه 257 مسلسل شمارة ملي, افتخارات روزنامة در نامه اين /1
است/ رسيده چاپ به قضات" استقالل

قضاÄيه1 قوه محترم رياست
قÇوه و قضات به بخشيدن استقالل قدرت در توفيق آرزوي و سالم از پس

ميرساند: اطالع به را خود نظرات Âذي مفقوده, قضايي امنيت اعادة و قضاÄيه
بÇه آن وجÇود و مÇيشد مÇطرح قÇضاÄيه قوة مورد در كه ايراداتي و نواقص
است آن حق كه مينمود بازگشت نكته چند به ميگشت, منسوب بودن شورايي
مرتفع ماند برجا است ممكن قضاÄيه قوه جديد نظام در آنچه آنها از تا گردد ه توج

شود/
زايد اختيارات و نمود اساسي قانون اصول از نگهبان شوراي كه تفسيري Ç الف

شد/ قايل قضايي عالي شوراي براي ي برحد
قضايي/ عالي شوراي اعضاي قانون روح خالف و نادرست انتخاب Ç ب

وظايف از كه اموري در دخالت و خويش قانوني صالحيت از شورا تجاوز Ç ج
قÇرار بÇازخÇواست مÇورد تÇجاوزات اين چون و است مجريه يا نه مقن قوه خاص
را خود و قانون به شورا بياعتنايي همچنين شد/ تشديد و يافت استمرار نگرفت

دانستن/ قانون مافوق
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طرف از حاد, سياستهاي از آن دوري و قضات و قضاÄيه قوة استقالل Ç د
دومين تأسيس از بعد شد/ شكسته درهم بودند آن حفظ مأمور كه مراجعي همان
چÇون كÇه نÇوشتم شÇورا آن بÇه نÇامهاي زمÇينه اين در قضايي عالي شوراي دورة
تقديم را آن فتوكپي ميباشد ه توج مقتضي و است زنده هنوز Gا كثر آن موضوعات
فن اهل طرف از اصالح و حك و بررسي مورد مذكور پيشنهادات هرگاه ميدارم/
مسلم و ميكرد گردش قانون مطابق دادگستري چرخ ميگرديد عملي و گرفته قرار
انتخاب در ديگر, جاي در را آن علل بايد و نيست شورايي نظام از نارسايي ميشد
كÇه رفراندمي با جهت هر به اما كرد/ جستجو قانون, اجراي عدم و شورا اعضاي
و يÇافت تÇغيير قÇضاÄيه قÇوة به مربوط اصول برميگرفت در را گونا گون مساÄل
عنوان تحت شورا آن از بيشتري قدرت با قضايي عالي شوراي جاي به جنابعالي
عرضه پيشنهاد بهعنوان را زير نكات عليهذا شدهايد/ منصوب قضاÄيه قوة رÄيس

ميدارم:
عالي شوراي براي ي خاص اختيارات و وظيفه موجود قوانين از بسياري در /1
مجلس قضايي كميسيون ب مصو قانوني اليحة در حتي و است شده شمرده قضايي
قوة رÄيس از نامي كشور" ديوان شعب و 2 و 1 كيفري دادگاههاي "تشكيل بهعنوان
اينگونه است/ كرده تعيين وظايفي قضايي عالي شوراي براي و نشده برده قضاÄيه
نÇياز زيÇرا است, شÇده ر قرÇم شوراييبودن اقتضاي به به مصو قوانين در وظايف

چيست?! موارد اين تكليف اينك دارد/ مشاورت و بهبررسي
شوراي عملي جانشين كه قضاÄيه قوة رÄيس كرد فرض است ممكن گرچه /2
ايÇن تÇصريح عÇدم بÇا امÇا دارد, را وظايف و اختيارات همان است قضايي عالي
در كه وظايف همه آن ديگر طرف از نيست/ اشكال بدون فرضي چنين جانشيني
تهية مسأله نيست; ساخته عادي بشر نفر يك عهده از بود, نفري چند شوراي عهده
قوانين, اجراي حسن در نظارت عامه, حقوق احقاق زندانيان, عفو قانوني, لوايح

ميكند/ فراهم كار انبوهي و/// كشور ديوان ضوابط تعيين
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وزيÇر و بÇود شÇده تÇصريح قÇضات اسÇتقالل مشÇروطه اساسي قانون در /3
نداشت/ را آنها مأموريت محل يا شغل تغيير حق دادگستري

مÇجلس تÇصويب به تفسيري مذكور اصل از رضاشاه دوران وزراي از يكي
دادگستري وزير به را مرقوم اختيارات و كرده نابود را استقالل اين Âعم كه رساند
اين اثر در بود دانشگاه استاد و دادگستري وكيل حقوقدان, كه وي ميكرد/ اعطا

گرفت/ قرار حقوقدانان نفرت و بيمهري مورد عمل
شادروان دولت دادگستري وزير (ره) لطفي عبدالعلي شيخ مرحوم مقابل نقطة
او به سابقالذ كر تفسير موجب به كه فوقالعاده اختيارات اين از مصدق د محم دكتر
نÇادرست تÇفسير آن قÇانوني الغÇاي با شده, منصرف خاطر طيب به داشت تعلق
و گذاشت يادگار به خود از نيكي نام حيث اين از و برگرداند قضات به را استقالل
جرأت يا نتوانستند مرداد 28 از بعد حكومتهاي حتي كه افتاد جا چنان امر اين
بÇارز عÇاليم از زيÇرا شÇوند, ديكتاتوري به متهم و بدهند آن در تغييري نكردند

است/ قضاÄيه قوة و قضات استقالل سلب ديكتاتوري حكومت
و دولت كف در است تيزي تيغ مانند قضاÄيه قوة قضات, استقالل فقدان با
با را خود اعمال تا است آنان اختيار در كه است تأييدي مهر منزلة به و ذين متنف
نÇميتوانÇد رأيÇي هيچ بدهند; بدانها قانوني صورت كرده تنفيذ مهر اين الصاق
و بود نخواهد خبري عدالت از قدرت/ مبارزه يك دنبال به مگر گردد اجرا و صادر

بود/ خواهد قدرت مسابقة نتيجه بهمنزلة رأي هر
13ì8.ë.2ë تÇاريخ در كشÇور ديوان دادستان و رÄيس مشترك اطالعيه در
گرو در كشور در خصوصي و عمومي حقوق احقاق و جامعه <سالمت است: آمده
نظريه اين كه است///> قانون از پاسداري و احترام و قضاÄيه قوة و قاضي استقالل
عملكرد و رسيدهاند نتيجه اين به دير لهما معظم فانه متأس است/ صحيح صددرصد
نÇظريهاي بÇا مÇنطبق آنÇان قÇضايي اقتدار ايام آخرين در حتي و گذشته در آنان
يا نفوذ اعمال هم شايد فرمودهاند/ ابراز Âفع كه است نظريهاي مخالف صددرصد
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نميدانستند/ استقالل با منافي خود ناحية از را آنان استقالل و قضات حقوق تضييع
اعÇمال بÇراي را زمÇينهاي نيز قضاÄيه قوة قلمرو در اساسي قانون اصالحات
چÇنين محو يا تحديد عادي قوانين پيشنهاد با كه است كرده فراهم مطلقه قدرت

بود/ خواهد ملت به بزرگي خدمت زمينهاي
نشده قضات استقالل به تصريح ي خاص لغت با فعلي اساسي قانون در گرچه /ê
جامعه" "مصلحت به مشروط را قاضي تغيير كه جديد و قديم 1ìê اصل اما است
وجÇهي بÇهبهترين گÇيرد, قÇرار عمل مورد درايت و نيت حسن با چنانچه ميكند

ببخشد/ قضات به قلب اطمينان و آرامش ساخته عملي را منظور اين ميتواند
بÇا جÇامعه مÇصلحت اقÇتضاي به مگر ///> است: آمده مذكور اصل در چون
دادستان و كشور عالي ديوان رÄيس با مشورت از پس قضاÄيه قوة رÄيس تصميم
قوة رÄيس تصميم از مستقل و ا مجز جامعه" "مصلحت Á او كه است محرز </// كل 
بلكه نيست, قضاÄيه قوة رÄيس جامعه مصلحت تشخيص مرجع Hثاني است/ قضاÄيه
دو با بايد Hثالث كند/ تصميم اتخاذ ميتواند جامعه" "مصلحت اثبات از بعد فقط وي

نمايد/ مشورت نامبرده مقام
است نشده ذ كر اساسي قانون در جامعه" "مصلحت تشخيص مرجع چون /ë
(يا نفر سه كه است آن بهتر كرد/ تأسيس آن براي مرجعي عادي قانون طي بايد
كÇه مÇجلس وكÇالي نÇفر چÇند با باشند قضات خود منتخب كه قضاتي از بيشتر)
مÇيباشند خود موكل مصلحت تشخيص به اولي× و بوده "جامعه" مستقيم منتخب

باشد/ جامعه" "مصلحت تشخيص مرجع كه دهند كميسيوني تشكيل
را قضات اساسي قانون برخالف و حق بدون كه قضايي عالي شوراي روش /ì
نÇتوانست قÇضاÄيه قÇوة گرديدو قضاÄيه قوة ضعف موجب ميداد تبديل و تغيير
قوانين اجراي حسن و نظارت آنكه حال و كند حفظ را مردم آزاديهاي و حقوق
و حقوق غصب در قضايي عالي شوراي بود/ سابق قضايي عالي شوراي برعهده
نمونه بهطور زيرا است حا كميت گناهان شريك و بوده گناهكار مردم آزاديهاي
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"احقاق آنكه حال و نشد واقع رسيدگي مورد حا كميت تجاوزات از مورد يك حتي
بÇه وظÇيفه اين اينك كه بود سابق قضايي عالي شوراي وظايف از عامه" حقوق

است/ شده ل محو قضاÄيه" قوة "رÄيس
و جÇار از حÇتيالمÇقدور رهÇبري مÇقام كÇه است آن نظام مصلحت چون /7
و ضات تعر از حتيالمقدور و بوده دور گروهها و افراد كشمكشهاي و جنجالها
و مسÆوليت قضاÄيه قوة رÄيس انتخاب در كه است آن حق باشد, مصون اتهامات
كه ميشود پيشنهاد لذا بگيرد/ عهده به ديگري مرجع را تشخيص حسن ضمانت
آنكه يا و گردد انتخاب ميكند پيشنهاد مجلس كه افرادي بين از قضاÄيه قوة رÄيس
كسب را مÇجلس اعÇتماد رأي ÖبريÇره مقام طرف از منصوب قضاÄيه قوة رÄيس

ميشود/ گزارش رهبري مقام به مراتب نكرد كسب اعتماد رأي هرگاه نمايد/
و رÄيس مورد در 1ì3 اصل در كه قضايي" امور به "آ گاه شرط از منظور / 8
امور نه است عملي قضايي امور به آنان آ گاهي است, شده ر مقر كشور كل دادستان
بÇه آ گÇاهي شÇامل كÇه نÇيز اجÇتهاد اصÇل همان در زيرا شرعي/ و نظري قضايي
قضايي" "امور از منظور چنانچه و است شده شرط است شرعي قضاوت نظريههاي
ذ كÇر با طرفي از و نداشت ضرورت "اجتهاد" ذ كر ديگر بود شرعي امور همان

ميرسد/ بهنظر زايد قضايي امور به آ گاهي شرط اجتهاد
و رياست كشور ديوان قضات ويژه به و دادگستري قضات اينكه منظور به /9
و صحيح مديريت با كار گردش تا شوند پذيرا را دادستان و رÄيس معنوي تسلط
مشورت كشور ديوان قضات با مقام دو اين تعيين در است شده ر مقر باشد, قاطع
ديÇوان است مÇناسب بÇاشد داشته عملي فايده مشورت اينكه براي عليهذا شود/
بين از كشور ديوان دادستان و رÄيس كه نمايد معرفي و انتخاب را نفر چند  كشور

گردد/ تعيين آنان
محكوم نيست/ صحيح قضات جزايي تعقيب قضايي مقامات اجازه بدون /10
او رأي صدور فرداي همان او محكوميت رأي صادركننده قاضي ببيند كه متهمي يا
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مردم خبري چنين شيوع و ميشود بياعتنا دادگستري به است زندان در او پهلوي
عالي دادگاه اجازة به موكول قاضي جزايي تعقيب است بهتر لذا ميسازد/ بدبين را

باشد/ نامه) اين 3 (بند جامعه مصلحت تشخيص كميسيون يا انتظامي
نÇيز و مصلحت مخالف دادگستري وكالي كانون بالتكليفي فعلي وضع /11
نÇقش وكال كانون جهان آزاد كشورهاي تمام در قوانين/ از است آشكاري نقض
به است شايسته دارد/ سازمانها بر غيرمستقيم نظارت و عدالت تأمين در عمدهاي

گردد/ مبذول عاجلي ه توج نيز مسأله اين
گيرد/ قرار قانوني اليحه چند يا يك موضوع ميتواند فوق موارد

قÇوة ايÇجاد بÇهسوي حÇركت مسÇير در جنابعالي اتخاذي روش است اميد
كه شود شناخته علي(ع) عدل از پرتوي بوده, اسالم شأن شايسته كه باشد قضاÄيهاي

بود/ خواهد دعا با همراه و قلب صميم از تبريك عرض صورت آن در
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گيرايي و حرارت آن ديگر Gظاهر تهران به او سفر و چاÄوشسكو قضيه  گرچه
قضيه از تي مد كه اينك ديگر سوي از اما شود, قلمفرسايي آن مورد در كه ندارد را
آن و ايÇن جانبداريهÇاي يا و آن و اين به سخت حمالت عليالظاهر و  گذشته
و تÇجزيه را موضوع ايران ملت مصالح نظر از ميتوان بهتر است كرده فروكش
ميتوان اشتباه و خطا هر از زيرا برگرفت; پندي آن از آينده براي و نمود تحليل
صورت اين در فقط و آورد بهدست خطا اصلي اهميت همان به پندي و تجربه
تÇجربهاي توانسÇتهايÇم آن زيان و خطا بهاي به و نداده دست از چيزي كه است
آن روي سÇرپوش و بÇماند نا گفته اشتباهات يا قصد ا گر نماييم/ كسب  گرانبها
شود واقع اقرار و موردقبول منصفانه ا گر اما شد/ خواهد تكرار بارها شود,  گذاشته

است/ شده برداشته پند و تجربه اخذ بهسوي قدم ل او
سÇياسي رجال با اسالمي ارشاد وزارت گزارشگر 13ì7 فجر دهة يادواره در
شوراي وقت رÄيس اردبيلي موسوي آيتاهللا آورد/ بهعمل مصاحبههايي مملكت
هÇمين آن از بÇخشي كÇه دادند پاسخهايي گزارشگر پرسشهاي به قضايي عالي
مشهر خر فتح در را جنگ ما كاش اي معتقدند كه هستم آنهايي جز¾ <من است:
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آن در ما ا گر كه است اين من نظر جاسوسي النه مورد در باز ميكرديم/ متوقف
كرد پيدا ادامه آنقدر قضيه كه درصورتي بود, بهتر ميگرفتيم صحيح موضع موقع
آن Gد جدÇم ا گÇر كه معناست اين به زدم كه مثالي دو هر البته رسيد/ بهمجلس تا
نظر چنين من كنند, نظرخواهي من از يا باشد من دست كار و آيد بهوجود شرايط
اين وقت آن كه بود دليل اين به داديم ادامه زمان آن چرا اينكه اما داد/ خواهم

نداشتيم>/ را تجربه
مÇجلس وقت رÇÄيس رفسÇنجاني هÇاشمي حجتاالسÇالم يادواره, همين در
امÇروز تÇجربههاي بÇا <ا گر گفتند: چنين سÆاالت به پاسخ ضمن اسالمي شوراي
شÇود/ شروع جنگ نگذاريم كه كنيم تالش شايد كنيم, شروع را انقالب بخواهيم
مÇا بÇه را جÇنگ ميخواهÇند و دارد وجود درگيري از آثاري كه ميديديم وقتي
اين جمعبندي كل در نشود/ آغاز جنگ كه ميكرديم بيشتري تالش كنند تحميل

كنيم>/ جلوگيري جنگ بروز از ميتوانستيم امروز تجربه با ما شايد كه است
فانه تأسÇم كÇه مÇيرسد بÇهنظر تÇقدير قÇابل و ت قو نكته دو پاسخها اين در
نيافت: ادامه و نشد پيروي سياسي رجال طرف از Gبعد و بود لحظهاي و جرقهوار
بيشتر ه توج براي اشتباه/ يا ر تصو به صادقانه اقرار دوم ملت, با بودن صادق ل او
ميشويم: يادآور را جهان اخير دهة چند تاريخي واقعه دو نكته, دو اين بهاهميت
مصر به Hفق مت انگلستان و فرانسه دولتين سوÄز, كانال نمودن ملي اعالم از بعد
ايÇن با بهسختي شوروي و امريكا جهانيان همه ر تصو عليرغم و كشيدند لشكر
كه بود باري ل او اين و شدند كانال از نظامي دفاع آماده حتي و كرده مخالفت حمله
اين شكست مينمودند/ خاذ ات واحدي موضع ابرقدرت دو بينالمللي مسأله يك در
با Âقب چرا بپرسند وقت نخستوزير ايدن از انگلستان پارلمان در شد موجب اقدام
كه داد پاسخ ايدن نگردد/ امريكا مخالفت با مواجه تا بود نكرده مشورت امريكا
ميگذشت كار وقت چون بلكه نبود عمدي و نداشت ي خاص علت مشاوره عدم اين
مجلس نماييم/ آغاز را حمله Gفور كه كرديم توافق فرانسه با و نكرديم پيدا مجال
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براي وقت نخستوزير فرانسه در بعد روز چند اما گشت/ مجاب پاسخ اين با نيز
كه رسيديم نتيجه اين به ايدن با گفت و شد حاضر مجلس در مشابه سÆال به پاسخ
كنيم آغاز را حمله Gفور ا گر اما شد, خواهد ما مانع بگذاريم جريان در را امريكا ا گر
خواهد ما حمايت به ناچار امريكا دهيم قرار شده انجام عمل مقابل در را جهان و
در بود) گيموله (بهنظرم فرانسه نخستوزير درآمد/ آب از غلط ما حساب اما شد,
بهخاطر ايدن و بپاشد غوغايي آن پارلمان و انگلستان در اما ماند, باقي خود سمت
ديده سياست صحنه در ديگر كه كرد سقوط آنچنان بود; گفته دروغ ملت به اينكه

نشد/
جÇمال كÇه بÇود روزه شش جÇنگ در اعÇراب شكست از بÇعد ديگÇر واقعه
ميتينگ, آن در خود و كرد اجتماع به دعوت را مردم مصر فقيد رهبر عبدالناصر
مÇلت نÇزد و كرد اقرار خود اشتباه به Hصريح نموده, اعالم را جنگ در شكست
بÇلكه مÇصر رهبري نهتنها و داشت نگاه را او تمام اصرار با ملت اما داد/ استعفا
مÇختلف ملل نيز مرگش از بعد و بود/ او با عمر آخر تا نيز عرب جهان رهبري
او از بيسابقهاي تجليل آنها دولتهاي همچنين و اعراب بخصوص و سوم جهان

آوردند/ بهعمل
با صادقانه و سرراست طريق بههمين چاÄوشسكو سفر جريان بود خوب چه
آنكه از بيش بخواهند سفير تعويض با اينكه بهجاي ميشد/ گذاشته ميان در ملت
بÇيندازنÇد, او گÇردن به را مسÆوليت تمام داده نشان تقصيركار را او است ر مقص
اشÇتباه چنين مسÆولين از بعضي بيتجربگي علت به كه ميكردند اعالم Hصريح
پÇركار بسيار Âفع كه ما تازه كار خارجه وزارت Hممسل پيوست/ وقوع به عظيمي
صدا دنيا در چون اخير قضيه اين منتها دارد; قبيل اين از ديگري اشتباهات است,
ميگرفت پيش مورد اين در صحيحي روش ا گر حكومت شدند/ ه متوج مردم  كرد,
با اينكه بهجاي بود/ نيز گذشته بزرگ و كوچك اشتباهات از اغماض موجب حتي
و ضد اظهارات با آورد, ملت درگاه به عذر انسان" هر بودن "جايزالخطا به استناد
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خويش بيتجربة سفير كردن قرباني با كه كوشيد نيز سپس و كرد بدتر را كار نقيض
تÇضعيف مÆÇثرترين آنكه حال و سازد خاموش را اعتراض يا و انتقاد صداهاي
انÇتقاد صادقانه قبول بالعكس و شد گرفته به كار كه است روشي همين حكومت
خاموشيها اينگونه است/ حكومت تقويت روش مÆثرترين اشتباه به اقرار و سالم
از ظاهري سابقه بدون و نا گهان است ممكن كه است خا كستر زير آتش بهمنزله
نÇمونه دو ايران سابق نظام و روماني حكومتهاي سرنوشت سرزند/ گوشه يك

 گوياست/
او خود و بود تشريفاتي روماني رÄيسجمهور سفر گفتند: خارجه وزير آقاي
اسفند در وقت رÄيسجمهور كه سفري در آنكه حال و داشت سفر اين به اصرار
ناقص اطالعات بهواسطه چهبسا نيز سفر آن به تصميم ÇÇ نمودند روماني به 13ì7
دعوت ايران به سفر براي وي از ÇÇ بودند گذاشته ايشان اختيار در كه بود غلطي و
دعÇوت اين نيز جاري سال آذرماه در شد/ واقع موردقبول دعوت اين و  كردند

بود/ كمسابقه آمد بهعمل مهمان اين از كه تجليلي و شد تجديد
"روزشمار عنوان تحت را روماني اخير وقايع 13ì8.10.ë اطالعات روزنامه
بهتهران وي سفر واقعه از Á او اما است/ آورده هم بهدنبال روماني" در مردمي قيام
كه است نوشته ميالدي تقويم برحسب را روزشمار Hثاني است/ نيامده بهميان سخني
ايÇن طبق دهد/ جاي ايران وقايع ميان در را سفر اين است مشكل خواننده براي
گÇÇرفت تÇÇصميم رومÇÇاني دولت (13ì8.9.2ê) دسÇÇÇامبر 1ë در روزشÇÇÇÇمار
مقابله و آمدند بههيجان مردم كه كند بازداشت را پÔرتستان كشيش السرلوتونيكس
كشÇته زيÇادي ة عد و گرديد شديد درگيريها دسامبر 17 در شد/ شروع دولت با
قضيه اهميت به ه توج بدون دسامبر) 18) روز آن فرداي چاÄوشسكو معهذا شدند;
ميتواند ملت كه نميكرد باور ديكتاتورها تمام مانند نيز او كرد/ آغاز را خود سفر
ميدانست/ كافي را خود مسلح امنيتي طرفداران تعدادي وجود و كند ساقط را او
سÇاقط بعد روز دو بازگشت/ خود كشور به دسامبر 20 در دغدغه بدون نيز Gبعد
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شد/ اعدام سپس و  گرديد
بÇودند مÇعتقد بÇعضيها كÇه مÇيرسيد گÇوش بÇه بازار و كوچه در روزها آن
انعقاد كه بعد اما ماند, خواهد اينجا در و آمده ايران به پناهندگي براي چاÄوشسكو
كه شدند ه متوج بازگشت; خود كشور به او كه ديدند و كردند مشاهده را قراردادها
مÇيكنند درك مÇردم تÇودة كÇه را مسÇاÄلي حÇتي و مÇيشود كÇر و كور ديكتاتور

نميفهمد/
خÇÇÇدا چشÇÇÇÇمبندي از حÇÇÇÇيرتم عÇمي اين و باز گوش و باز چشم

كنه از بايد ميدانند امور بررسي به موظف را خود Hقانون كه مجلس نمايندگان
تشÇخيص را كار نواقص خويش پرسشهاي پاسخ استماع به شوند, مطلع مساÄل
تÇقويت مÇوجب بÇلكه نÇيست; تÇضعيف نÇهتنها امÇر اين و شوند يادآور و داده
رقابت ميدان گوي بهعنوان فقط نبايد اهميت اين با مسألهاي اما است/ حكومت
نمايد, استفاده آن از ديگري كوبيدن براي Hصرف جناح هر و گردد تلقي جناحها
صÇميمانه اقÇرار بÇا نÇيز ديگÇري آن و گÇردد مÇطرح صميميت با بالعكس بلكه
نيز و بسپارد/ آن اهل به را كار نيست نواقص رفع به قادر ا گر و كند چارهجويي
ميرسد بهنظر است/ شده داده مهمان به ضروري پندهاي و تذكرات كه شد  گفته
رسيده ت شد درجه آن به دولتمردان نظر در روماني ديكتاتوري و اختناق مسأله
پند را خويش مهمان ديدهاند ناچار را خود بينالمللي نزا كت عليرغم آنان كه بود

نيست/ سازگار روماني اوضاع از بياطالعي عاي اد با امر اين و گويند اندرز و
انسÇاني, عوامÇل و خصوصيات كه است آن سفارتخانه هر وظايف اهم از
گزارشهÇاي طي را مملكت رجال بيوگرافي و جامعه جناحبنديهاي و اقتصادي
اين مجموعه دهد/ گزارش متبوعه وزارت به اقامت مورد كشور وضعيت از منظم
پذيرايي كشور, آن به مسافرت قبيل از موقعيتي هر در شده جمعآوري  گزارشها
امور اين با مواجهه در تا ميگيرد قرار مطالعه مورد غيره و قرارداد تنظيم مهمان, از
قبل سال چهار و بيست در قدرت به چاÄوشسكو صعود گردد/ خاذ ات مناسبي روش
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تÇمام لذا و گÇردد ارسÇال اوضاع گزارش ت مد اين تمام در ميبايد Hممسل و بود
مسÆول را فعلي دولت فقط يا و كرد بار فعلي سفير گردن به نميتوان را قصورها

دانست/
شرقي اروپاي از كه آزاديخواهي موج كه كنيم ه توج و ميدانستيم بايد نيز و
HملÇمس است, بÇرگرفته در نÇيز را چÇين حÇتي و جÇهان هÇمه Hتدريج و برخاسته
و حزبي تك سنگر آخرين Hتقريب اين و ميكند سرايت نيز شرق بلوك بهروماني
ت دÇم نÇميتوانÇد است, داده مÇوضع تغيير آن شمس كه منظومهاي قمر آخرين
انÇقالب بÇهوسيله كند مخالفت آرام تغيير با ا گر و بچرخد سابق محور به زيادي

است/ بوده چه كار پايان كه بنگريد و بگرديد زمين روي بر پس /137 آيه عمران, آل سوره /1

/1 Òب�  ذك ÔXا Ô¹عاقب كان يفك فانÖظÔروا رضاال ß| فس�وا كرد/ خواهد سقوط مردمي



/(1369 خرداد 26 (شنبه 19067 ش اطالعات, روزنامة /1

استقاللقضاتشرطپايداريوثباتمملكتاست1

قوة رÄيس يزدي آيتاهللا قول از (ì9.2.20) خبرنگاراطالعات با مصاحبه در
و تÇهران در اسÇاسي قÇانون 1ìê اصÇل اجÇراي بÇا ///> بÇود: آمÇده چنين قضاÄيه
دو اخÇراج حكم نيز پريروز و است شده برخورد متخلف قضات با شهرستانها,
حكÇم اجÇراي يÇا و انÇفرادي تÇصميم به كه نگفتند ايشان اما شد///> صادر قاضي
تÇصميم بÇا قÇاضي مÇتخلفترين بÇاشد قرار ا گر است/ شده اقدام صالحه محكمه
در و فردا پس كه نيست امنيتي هيچ شود, اخراج محكمه حكم بدون و انفرادي
اخراج نفوذ, اعمال برابر در مقاوم و صالح قضات ايشان, جانشينان رياست زمان
اين كه بود خواهد ايشان گردن به همه گناه امري چنين وقوع درصورت نگردند/
يك همÇم اركÇان از قÇضات استقالل تأمين و رعايت مسألة كردند/ باب را سنت
صÇفتي/ چÇنين بÇه است حكÇومت اتÇصاف بر قطعي دليل و آزادمنش حكومت
كه ميدهد نشان رسيدهاند, پيشرفت و آزادي از ي حد به كه مللي فراوان تجربيات
قانوني آزادي از تمتع و قضايي امنيت كشور مردم نگردد, تأمين استقالل اين تا

است: ذ كر شايسته نكته دو اينجا در داشت/ نخواهند
هم هرچند مقام و شخص هر زيرا گرفت, خودسري معناي به نبايد را استقالل
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اسÇتقالل بÇهانة بÇه كس هÇيچ و دارد عهده به مسÆوليتي جامعه در باشد, مستقل
را خÇود بÇازرسي و نÇظارت از و كÇند خالي شانه مسÆوليت بار زير از نميتواند

بداند/ مستثني
قوة داخل در ولو مقامي و مرجع هيچ كه است وقتي استقالل آنكه دوم نكتة
يا داده تغيير را قاضي تقصير يا قصور اثبات بدون نتواند آن رÄيس حتي و قضاÄيه
حكم بدون و نفر يك انفرادي تصميم به وابسته قاضي اختيار ا گر نمايد/ منفصل
را نفر يك اين نميكند فرقي داشت/ نخواهد امنيت وجه هيچ به وي باشد, محكمه
در جهت هر به بناميم; قضاÄيه قوة رÄيس يا و قضايي عالي شوراي رÄيس وزير,
دامÇوكلس شÇمشير مÇانند تغيير و انفصال خطر ندارد/ امنيت قاضي نظامي چنين

است/ باز Âكام نفوذ اعمال راه و اوست سر باالي
در استقالل اين تأمين به ميل و گذشته رژيم زمان در استقالل عدم از انتقاد
را <قÇاضي است: آمÇده نÇاقصي بÇهنحو و صورت بدين اساسي قانون 1ìê اصل
كÇه تخلفي يا جرم ثبوت و محا كمه بدون است آن شاغل كه مقامي از نميتوان
محل او رضايت بدون يا كرد; منفصل داÄم يا موقت بهطور است, انفصال موجب

اعضاي تصويب با جامعه مصالح اقتضاي به مگر داد, تغيير را سمتش يا خدمت
كÇامل اسÇتقالل HريحÇص اصÇل اين هرچند آرا///>/ فاق ات به قضايي عالي شوراي
است/// انفصال موجب كه تخلفي ///> عبارات درج ولي نميكند, تأمين را قضات
مÇيرفت بÇهشمار تÇضمين ي دÇح تÇا آرا///> اتÇفاق به جامعه/// مصلحت اقتضاي
بÇا Hاحيان نبود/ د مقي شروط اين به چندان عمل در قضايي عالي شوراي  گواينكه
فقط كه درحالي ميشد, اقدام او تغيير به قاضي از ÇÇ تخلف نه حتي و ÇÇ نارضايتي
نميتوان نفري سه چنين به آنكه حال (و بودند مانده باقي شورا اعضاي از نفر سه
نفر پنج از شورا آن اساسي قانون صراحت به زيرا داد, قضايي عالي شوراي عنوان
سÇه هÇر در و ميشد داده تغييراتي آرا, فاق ات احراز بدون يا و ميشود) تشكيل
چÇنين و كÇرده احراز را جامعه مصلحت Hصريح مرجعي هيچ اينكه بدون حالت
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نمايد, اعتراض آن بر بتواند قاضي تا شود قيد جلسات صورت در عايي اد مصلحت
ميشد/ قاضي تغيير به اقدام

شوراي اعضاي آراي <اتفاق از حاصله اختيار تمام اساسي قانون اصالحيه در
بÇهعنوان بÇياثÇري شÇرط و گÇرديد مÇنتقل قÇضاÄيه قÇوة رÄيس به قضايي> عالي
آن مشورت شد/ اضافه آن به كل> دادستان و كشور عالي ديوان رÄيس با <مشورت
مشÇمول است ممكن حتي و هستند مافوق تابع و منصوب خود كه كساني با هم

باشد/ داشته ميتواند اثري چه گردند 1ìê اصل همان
Âعم دارد وجود 1ìê اصلي متن دو هر در كه جامعه" مصلحت "اقتضاي اما
مÇجاز را خÇود قضاÄيه قوة رÄيس و قضايي عالي شوراي است/ شده گرفته ناديده
جامعه منتخب اينكه بدون دهند تشخيص را اقتضايي چنين كه ميدانند يا دانسته
تÇدوين ي خاص قانون اما باشد/ داده وي به را اختيار اين بالصراحه قانون يا بوده
شÇوراي مÇجلس يÇا و نÇظام مÇصلحت تشخيص مجمع ميرسد بهنظر است/ نشده

دارند/ را اختياري چنين باشد, مردم منتخب بايد كه اسالمي
مسأله ايÇن به اسالمي شوراي مجلس و قضاÄيه قوة رياست كه است شايسته
بازگردانند/ است مملكت ثبات و پايداري شرط كه را قضات استقالل و كنند ه توج
قضا شغل به اشتغال كه عاليقدر روحاني لطفي عبدالعلي شيخ مرحوم كه دارم بهياد
پيري دوران در استحقاق با Hتدريج و كرد شروع شغل ابتداييترين ي تصد از را
در رسÇيد; كشÇور, عÇالي ديوان شعبه رياست يعني قضايي, مشاغل بهعاليترين
مÇصدق دكÇتر شÇادروان ملي حكومت در را دادگستري وزارت افتخار كه زماني
به قضات, استقالل اصل تفسير بهموجب كه ناروايي اختيارات از آورد, بهدست
استقالل نمود/ لغو را قانون آن و كرده صرفنظر بود شده اعطا دادگستري وزير
بديهي نهاد/ بهجاي دادگستري تاريخ در نيكي نام و بازگرداند آنان به را قضات
قضات معيشت تأمين به بسته زيادي حد تا استقالل اين صيانت همواره كه است

ميدهند"/ جلوه سرخ را خود صورت سيلي "با مشهور مثل به بنا Hغالب كه است
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جديد خطاي ارتكاب در لحظه هر را جايزالخطا بشر است ممكن كه اختياري
نمود/ اعطا او به مقام, يك شاغل به اعتماد ابراز صرف به نميتوان كند تسهيل
و مÇيماند آنها از پس مقامات اما هستند, رفتني ولي اعتماد, مورد هرچند افراد
بÇنياد مأمÇوران بÇه خÇطاب در يÇزدي آيتاهللا حضرت ميرسد/ ديگران بهدست

روزنامةرسالت,1369.2.30/ /1

نيستيد مدير هميشه شما كه باشيد داشته ه توج <بايد گفتند: خوب چه مستضعفان1
است///>/ شده ل محو شما به خداوند طرف از كه است آزمايشي مسÆوليت اين و
كه ميشود بيشتر وقتي بيطرفي از عدول و خطا ارتكاب احتمال بخصوص
حقوق علماي موردقبول بحث و تجربه قرنها از بعد كه نتيجهاي عليرغم ميبينيم
اعÇالم مردود Âعم و Áقو قضاÄيه قوة دستاندركاران طرف از است, گرفته قرار

نميدانند/ سياست از بري و دور را دادگستري آنان و شده



شد/ نوشته 1370 سال در مقاله اين /1

 كانونوكال:نهاديناظربرحكومتقانون1

رسميت به و دانسته آزاد مشاغل از يكي را دادگستري وكالت اساسي قانون
مÇلي شÇوراي مÇجلس به مصو عادي قوانين همچنين و (1ê1 (اصل است شناخته
انÇقالب شÇوراي به صوÇم قوانين و ÇÇ باشد نشده اعالم آن اعتبار عدم كه ÇÇ سابق
دادگستري وكيل از جا همه انقالب دادسراهاي و دادگاهها سازمان مورد در اسالمي
<هر ميدارد: ر مقر انقالب دادسراهاي و دادگاهها آييننامه 7 مادة حتي ميبرد/ نام
حقوق و قضايي مساÄل بر كه داشت خواهد را ايراني وكيل يك تعيين حق متهم

باشد/> آ گاه اسالم جزايي
هنوز كه است گرديده تصويب 13ë8.3.27 تاريخ در ماده اين است بديهي
از آ گÇاهي بÇالنتيجه و مÇيگرديد اجرا دادگستري محا كم در سابق جزايي قوانين
بÇا امÇور اولياي كه اينك ولي نبود, وكيل اطالعات موارد جز¾ اسالمي رات مقر
سازمان غيره و تعزيرات ديات, و قصاص حدود, مورد در جديد قوانين تصويب
شÇرط يÇعني ÇÇ مÇذكور مÇاده اخير قسمت مينمايند, اعالم اسالمي را دادگستري

ميباشد/ موضوع انتفا¾ به سالبه ÇÇ اسالم جزايي قوانين بر آ گاهي
صها خصÇت روزبهروز كه جهاني در زيست و بشري تمدن فعلي شرايط در
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احÇقاق كرده, تعيين افراد براي قانون كه حقوقي از استفاده مسأله مييابد توسعه
است فن خبره و كارشناس به رجوع محتاج قانوني منهيات از احتراز و قانوني حق
گرفته قرار صالح مراجع بررسي مورد آنان صالحيت همچنين و ص تخص بايد  كه
بÇا انسÇان كÇار و سر و نميپذيرد تغيير قرون طي در كه عبادي مساÄل در باشد/
تقليد مرجع به بايد ميگويند ميباشد و/// استغفار توبه, در بودن باز الهي, رحمت
كه اجتماعي و حقوقي مساÄل در كرد/ رجوع است امور اين صالح كارشناس  كه
ضÇرورت اولي× طريق به رجوعي چنين است, تغيير و ل تحو معرض در همواره

دارد/
مديره هيأت بهنام سازماني وكال, كانون استقالل قانون و وكالت قوانين طبق
هÇيأت اين فقط و فقط ميشوند/ انتخاب شرايط حايز وكالي ط توس وكال  كانون
حسÇابهاي از بÇرداشت قانوني, وجوه اخذ وكال, امور در دخالت حق كه است
هÇرگاه دارد/ را و/// كÇارآمÇوزي و وكÇالت پÇروانÇه صدور چك, صدور  كانون,
رات مقر و اساسي قانون اصول به بياعتنايي باشيم, معتقد قانون حا كميت بهاصالت
مÇقامات تÇمكين عÇدم و خودسري فانه متأس است/ جرم Hاحيان و تخلف شده ياد
ايÇجاد حقوقدانÇان و وكال حتي و مردم در بياعتنايي جو چنان بهقوانين مسÆول
شغل زمينه در حتي انظالم از احتراز اخالقي وظيفه كردن فراموش با كه است  كرده
و نÇامهها بÇه را امÇور اوليÇاي هي يتوجÇب و كردهاند اختيار سكوت خود شخصي

ميكنند/ معرفي سكوت اين دليل قانوني اعتراضات
از نشÇانهاي وكÇال, كÇانون و قÇضاÄيه قÇوة بÇه دادن اهÇميت قÇانون, به ه توج
از جÇرايÇد اخÇبار در گÇاهبه گÇاه بالعكس/// و است رژيم يك ثبات و آزادمنشي
و ميشويم باخبر جهان كشورهاي ساير در وكال كانونهاي اعتراضات و اقدامات
مÇقتدري و قÇانوني وكÇالي كÇانون ا گر نيز ما ميبينيم/ نيز را آن بينالمللي آثار
نÇقش بÇينالمÇللي عÇرصه در ايران ملت حقوق احقاق در ميتوانست ميداشتيم
ميرود ما ملت بر طرف هر از كه را مظالمي همه اين و گرفته برعهده را مÆثري
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كند/ دفع
جÇمعيت و دادگستري وكالي گذشته, نظام عليه حقوقي و سياسي مبارزة در
را آزاديخواه شريف قضات مÆثر نقش نيز (و داشتند عمدهاي نقش حقوقدانان
حا كميت اصل به تمكين و كشور مصلحت نمود)/ تجليل آن از و شد يادآور بايد
شود/ انتخاب قوانين در ر مقر بهنحو وكال كانون مديرة هيأت كه دارد اقتضا قانون
همه صالحيت كه است آن امر اين اجراي از امتناع در مسÆول مقامات مستمسك
بهعمل الزم بازسازي قلمرو اين در چون و نيست تأييد مورد شغل اين دارندگان
شدن انتخاب و كردن انتخاب به مجاز را غيرصالح اشخاص نميتوان است, نيامده
نÇميتوانÇد طÇبقه يك ميان در ناصالح اشخاص معدودي وجود ;Á او اما دانست/
در گيرد/ قرار مستمسك همگان به حمله براي و باشد سايرين حقوق تضييع ز مجو
در حتي باشد داشته وجود ناصالح افراد است ممكن مشاغل و طبقات تمام ميان
وجود مينامد نما" "روحاني را آنان حا كمه هيأت كه افرادي نيز روحانيون ميان
ويÇژة دادگÇاه گÇرديد مÇوجب بÇازسازي ضرورت حا كمه هيأت بهزعم كه دارند
نميكند/ تضييع را سايرين ه حق حقوق هرگز امر اين ولي گردد; تشكيل روحانيت
نظر نقطه دو اين و بوده ممكن ميشود بيان Âذي كه بهنحوي تعارض اين رفع ;Hثاني
بÇه زيÇر نكات ن متضم واحدهاي ماده ميتوان كه توضيح بدين است جمع قابل

رساند/ مجلس تصويب
همة در مردم همه نمايندة مجلس وكالي كه است آن بر قانوني فرض چون
هسÇتند, ÇÇ مديره هيأت انتخاب در دادگستري وكالي نمايندة منجمله و ÇÇ امور
طÇرف از استانها) و تهران (شامل ايران وكالي كانون مديره هيأت دورة لين او
قضايي عالي شوراي طرف از وكال از نفر نود كه طريق بدين شود/ انتخاب مجلس
از را عليالبÇدل عضو نفر شش و اصلي عضو نفر دوازده مجلس و گردند معرفي
هزاران ميان در بتواند بايد عليالقاعده قضايي عالي شوراي و برگزيند آنان ميان
دادگاه سازمانها, هيأت, اين بيابد/ خويش مورداعتماد نفر نود دادگستري وكالي
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دعوت نيز قضات از دادگاهها تشكيل در و ميدهد تشكيل را كانون دادسراي و
اعتبار سال دو ت مد در قانوني دادگاههاي و دادسرا ط توس بازسازي سپس و ميكند
كانون باشد شرايط حايز كه استاني هر ل او دورة انقضاي از بعد مييابد/ انجام  كانون
بود/ خواهد وكال طرف از انتخابي كانون بعدي دورههاي و داشت خواهد مستقل
است شده داده وكال عليه كه غيابي احكام قانوني بررسي و دادن مشروعيت براي
قابل قضات انتظامي عالي دادگاه يا بازسازي هيأتهاي در غيابي احكام آن  كليه

ميشود/ شناخته اعتراض
قÇانون مÇافوق مطلقهاي واليت خود براي يك هر كه دولتمردان است اميد
تندر ميباشد مردم بر مردم حكومت مبين كه قانوني نهاد اين تشكيل به قايلاند,
از سكوت مهر كشيده, دست بياعتنايي از نيز حقوقدانان و وكال همچنين و دهند

بردارند/ لب



و (قÇضاوت خÇويش شÇغل شايستة الحق كه اخالقي مرد و عارف ري مبش اسداهللا دكتر مرگ سالروز در /1
او زيÇرنظر تها دÇم كه كيهان روزنامة حتي و نكردند يادي وي از جرايد فانه متأس بود, دادگستري) وزارت
ش اطÇالعات, روزنامه در كه شد نوشته وي يادبود به فعلي مقالة نداشت/ نگه را امر اين پاس ميشد, اداره

گرديد/ درج (1370.8.4), 6 ش ملي, افتخارات روزنامة در و ص7 ,(1370 مهر 30 (سهشنبه 19455

ياديازدكتراسداهللامبشري1

مÇرحÇوم از خÇويش تاريخ تقويم برنامه در ايران اسالمي جمهوري راديوي
قابل حيث اين از و كرد ياد ايران, اخير تاريخ بزرگوار مرد مبشري, اسداهللا دكتر
قÇوه طرف از ميگذرد, وي فوت از كه سالي يك اين در فانه متأس است/ تقدير
در كه دانشمند مرد اين از مطبوعات طرف از و وكال كانون طرف از يا و قضاÄيه
او از فراواني خاطرههاي و يادگارها وزارت و دادگستري وكالت و قضاوت سمت

نشد/ يادي است, مانده
مرحوم كه بود آن نشاندهنده كرد, تعريف پدرش مرحوم از وي كه شرحي
را مبشري دكتر مرحوم عرفاني روحيهاي با و اسالمي فضايي در خانوادهاش و پدر
عارف و مسلمان معتقد, مردي او از و شد او فطرت مÆيد وي تربيت آوردند/ بار
ايÇن نشÇاندهنده ÇنگمÇثنوي ÔنجملهجÇم او تأليÇفات بعضي و اشعار كه آورد بار
امÇر, مقتضيات با متناسب اجتماعي برخورد هر در معنويت اين است/ معنويت
زمينه اين در را كوچك خاطره سه دارم قصد من اينجا در ميشد/ جلوه گر بهنحوي
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او از خودم ظرفيت اندازه به Hصرف من و بود دريا او كه ميكنم اضافه شوم/ يادآور
ميكنم/ ياد

روزهاي يك قسÇمت گÇنجد چند كÇوزهاي در را بÇحر بÇريزي  گÇÇر
هرگز دوستانش به كامل محبت عين در بود/ هللا Hمحض وي, دشمني يا دوستي
بعد دارم خاطر به نميداد/ قرار قانون و حق از تجاوز بهانه و وسيله را دوستي اين
صدور درخواست يافتم, اشتغال تهران در و برگشتم اروپا از كه تحصيل خاتمه از
صÇدور مسÆÇول و فÇني اداره رÇÄيس مبشري دكتر كردم/ رسمي" "مترجم پروانه
طÇول من پروانه صدور تها مد فيمابين كامل دوستي عليرغم ولي بود, پروانه
دهم/ قرار محظور در را وي امر, انه مصر تعقيب با كه نخواستم نيز خود من  كشيد/
تشخيص لحاظ از من, اخالقي صالحيت از اطمينان ضمن در وي كه فهميدم Gبعد
روز يك است/ نموده احراز را آن تحقيق تها مد با و بوده مردد علمي صالحيت
كارشناسي پروانه و آمد من نزد فني اداره خدمتگزار ديدم آمدم اداره به كه صبح

آورد/ برايم مرا
قÇطعات بود, بازرسي كل مدير وي كه زماني در دارم ياد به زمينه همين در
كار اين مأمور بازرسي كل اداره و مينمودند تقسيم قضات بين نارمك در اراضي
و مبشري دكتر ديدار قصد به روزي كردم/ زمين قطعه يك تقاضاي نيز من بود/
مÇيروم/ كÇجا گفتم اداره خدمتگزار به و آمدم بيرون اداره از تقاضا اين تعقيب
حتي كه بدهند من به زودتر ا گر كردهام, زمين تقاضاي هم <من گفت: خدمتگزار
و مÇيشوم/> خالص اجارهنشيني از و است مÆثر من زندگي در بسازم اتاق يك
چÇون هÇم من گفتم و كردم مطرح را تقاضا دو هر آمدم مبشري دكتر نزد وقتي
با وي هستم/ زمين گرفتن به عالقهمند ندارم, هم منزلي و نگرفتهام زمين تا كنون
چÇندان هم تو و است كم قطعات چون خودت/ زمين <اما گفت: صراحت  كمال
آنگÇاه االن/> همين چشم, به خدمتگزار; اما نميدهم/ زمين تو به نداري, نيازي
و كرد انتخاب را متقاضي با متناسب قطعهاي و آوردند را قطعات نقشه داد دستور
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شخصي تقاضاي اينكه عين در داد/ من بهدست و نوشت را آن حواله لحظه همان
آزادگي مردانگي, درس زيرا هستم او ممنون و شكرگزار الياالبد ولي كرد, رد مرا

كرد/ تفهيم من به Âعم را حقيقت بيان در صراحت و
سود به ولو را قانون خالف هرگز و نداشت با كي عدالت و قانون اجراي از وي
اقÇدامÇاتي قضات كه ê1 و 13ê0 سنوات در دارم ياد به نميكرد/ ل تحم خويش
مجلس غياب در دولت هيأت ميكردند, خويش حقوق ترميم براي دستهجمعي
بهموجب را دادرسي هزينههاي دادگستري وقت وزير پيشنهاد به بنا ملي شوراي
اختصاص قضات حقوق ترميم به را افزوني اين و داده افزايش تصويبنامه يك
خÇالف بودند معتقد قضات همه Hتقريب اما شد, اجرا تصويبنامه اين گرچه داد/
پرداخت قضات به حقوق جدا گانه ليست طي را اضافات اين وقتي است/ قانون
پولي نميخواست زيرا كرد, امتناع آن دريافت از مبشري دكتر مرحوم ميكردند;

كند/ دريافت است شده حاصل مردم به تحميل و قانون نقض از  كه
از قÇصدم و مÇيكنم ا كتفا مختصر همين به نوشته, اين اطاله از احتراز براي
يك از يادآوري وظيفه خود لياقت و ظرفيت اندازه به كه بود آن نوشته اين تنظيم
و ادب و دانش بزرگان از جامعه كه انتظار و اميد بدان باشم/ داده انجام را بزرگ مرد

دارد/ نگه زنده را آنها خاطره و كند ياد خويش بزرگوار اجتماعي رجال



مهر 4 (شنبه ,320 مسلسل شماره و ,(1371 شهريور 19 (پنجشنبه ,1319 مسلسل شماره ملي, افتخارات /1
/(1371

تفكيكواستقاللقوايناشيهازحا كميتملي1

در و بردند نام مملكت بر حا كم سه گانه قواي از قضاÄيه قوه رياست قبل چندي
مطلب اين به نمودند/ بيان مبسوط شرحي يكديگر از قوا اين استقالل رعايت لزوم
كÇافي ه وجÇت است شده اشاره آن به نيز) Hتلويح (و Hصريح قانون در كه اساسي
بايد كردند باب فتح معظمله كه جهت اين از و بود نشده بيان شرحي و نشده مبذول

بود/ سپاسگزار
از ناشي قواي و ملت حا كميت حق> عنوان تحت اساسي قانون پنجم فصل
فصل اين اصل لين او ميدهد/ شرح را سه گانه قواي استقالل و تفكيك كليات آن>
غرب حقوقدانان كه نظريه دو بين است جالبي و مناسب بسيار تلفيق (ëì (اصل
از قÇبل نظامهاي در كه الهي حا كميت نظريه /1 ميدانند: متضاد را دو آن Hعادت
مسÇتند و ميرفت بهشمار حكومت قدرت بهمعناي كليسا نفوذ تحت و رنسانس
سوي از /2 ميدانست/ تقدير و خداوند از ناشي را خود قدرت حكومت رÄيس بدان
آنÇان اعÇتماد و مÇردم رأي از را حكÇومت مبناي كه ملت حا كميت نظريه ديگر
آنÇان بÇه و برميگزينند غيرمستقيم يا مستقيم بهطور را هاي عد مردم ميدانست:

كنند/ حكومت آن بر و كرده اداره را جامعه كه ميدهند اختيار و اجازه
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حكومت قدرت مبناي را ايران ملت حا كميت و مردم قدرت Âعم ëì اصل
ميدارد: ر مقر چنين و ميداند اساسي قانون بر حا كم عمل در را نظريه اين و دانسته
سرنوشت بر را انسان او هم و خداست آن از انسان و جهان بر مطلق <حا كميت
انسان از را الهي حق اين نميتواند هيچكس است/ ساخته حا كم خويش اجتماعي
خداداد حق اين ملت و دهد قرار خاص گروهي يا فرد منافع خدمت در يا كند سلب

ميكند/> اعمال ميآيد بعد اصول در كه طرقي از را
خالق را ملت تصميم كه جديد دوران حقوقدانان نظريه اصل اين ل او جمله
را او حال عين در ولي ميكند; نفي نميداند, رات مقر ايجاد در مستقل و قوانين
خود سرنوشت بر حا كم ÇÇمستقل بهعنوان نه و ÇÇاهللا از نيابت و الهي خليفه بهعنوان
با ديگر سوي از و همچنين ميكند/ "خداداد" حق اين اعمال مأمور را او و ميداند
را ملت حا كميت حق رعايت را> الهي حق اين نميتواند <هيچكس عبارت ذ كر
را قÇح ايÇن بÇه متجاوز و كرده تضمين ديگر حقوقي نظريه هر از قويتر حتي

ميكند/ معرفي مردم از الهي" حق "سلب مرتكب
اعÇمال ايران اسالمي جمهوري در حا كم قواي ط توس را الهي حق اين ملت
قوة از: عبارتاند ايران اسالمي جمهوري در حا كم <قواي ë7 اصل مطابق ميكند/
ëì اصÇل در مÇذكور اجرايÇي ضمانت همان قضاÄيه////> قوة و مجريه قوة مقننه,
قواي طريق از ملت حا كميت اصل اين صريح طبق دارد/ ي تسر نيز ë7 بهاصل
ندارد حكومت ملت بر مستقيم ديگري منبع و مرجع هيچ و ميشود عملي سه گانه

است/ سه گانه) (قواي طريق سه اين از Gمنحصر ملت حا كميت اجراي مسير و
و شرح مورد كه سه گانه قواي استقالل و تفكيك مسأله اهميت فوق شرح به
جمهوري نظام اساس و اركان اهم از حق به گرفت قرار قضاÄيه قوه رياست بسط
همگان و شده داده بيشتري بسط و شرح زمينه اين در كه است اميد است/ اسالمي
بهاين غيرمستقيم يا مستقيم لطمهزدن گيرند/ قرار اصول اين صحيح درك مسير در
نÇيز جÇهان مختلف حقوقي مكاتب در ميگردد/ نظام اساس تزلزل موجب اصل
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خÇويش مباحث كليه در حقوقي مكاتب تمام و شده بسياري ه توج مسأله بهاين
تمام در امروز كه بهطوري ميكنند استناد اصل اين به غيرمستقيم يا مستقيم بهطور
قرار عمل و قبول مورد ات بديهي بهعنوان Hتقريب اصول اين دنيا حقوقي نظامهاي
بÇدان ايÇن از بيش ات بديهي از بحث و تطويل از اجتناب براي ما و است  گرفته
بدين ميشود, ديده عملي و نظري اختالفات نيز زمينه اين در معهذا نميپردازيم/
نÇه است مÇصداقÇي و موضوعي زمينه اين در موجود نظرهاي اختالف كه جهت
استقالل و تفكيك مسأله همگان ميرسد بهنظر كه معني اين به مفهومي/ و حكمي
درواقع را تخطي چنين حتي و نميدانند جايز را آن از تخطي و دارند قبول را قوا
عÇملي چÇه اينكه در اما ميدانند نظام با ÇÇ غيرعمدي الاقل و ÇÇ عمدي مخالفت
مÇيشود, ي لقÇت تÇخطي يÇا است صÇحيح اقÇدام فÇالن آيÇا ايÇنكه و است تÇخطي

داريم/ نياز بيشتري بسط و شرح بيان به حيث اين از كه دارد وجود اختالفنظر
اختيارات و وظايف حدود و مرز كه است شده ديده بارها تا كنون فانه متأس
اختصاصي صالحيت بهقلمرو كه هاي قو حتي و است نگرديده رعايت سه گانه قواي
گرديده امر اصالح خواستار يا شده مسأله اين متذكر بندرت است شده تجاوز او
گذشته آنچه ميرود اميد كه ميشود ديده اشتباهاتي مصاديق تشخيص در است/

گردد/ احتراز آن تكرار از آينده در و گردد اصالح است
و است///> اسالمي شوراي مجلس طريق از نه مقن ه قو <اعمال ë8 اصل طبق
حÇقوق عÇلم در كÇه كÇلي و امÇع رات قرÇم ندارد حق ديگري مرجع هيچ بنابراين
ه وÇق راتÇي قرÇم چÇنين تصويب درصورت و كند تصويب ميباشد قانون مصداق
عدالت (ديوان قضاÄيه ه قو Hبعض حتي و كند اجرا قانون بهعنوان را آن نبايد قضاÄيه
سÇابق قضايي عالي شوراي اما كند/ لغو را رات مقر آن ميبايد و ميتواند اداري)
تفكيك كلي قاعده با نهتنها كه كرد تنظيم اداري عدالت ديوان براي دادرسي آيين
اين عمل نحوه و اختيارات <حدود ميدارد: ر مقر كه 173 اصل صريح با بلكه قوا
اصÇل در ايÇنكه داشت/ مÇنافات مÇيكند> تعيين قانون را اداري) (عدالت ديوان
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قضاÄيه) قوه رÄيس Âفع) قضايي عالي شوراي نظر زير اداري عدالت ديوان نامبرده
تصويب اجازه شورا به و نيست قوا تفكيك اصل از عدول ز مجو است, گرفته قرار

نميدهد/ را دادرسي آيين قانون
اقامه راه در محدوديتهايي سابق قضايي عالي شوراي به مصو طبق همچنين
بÇود گÇرديده مÇلزم آن بÇهرعايت دادگÇاه بÇخشنامهاي طÇي و شÇده بÇرقرار دعÇوا
كه قبيل اين از بههايي مصو نيز و است) شده ملغي Âفع به مصو اين (خوشبختانه

گردد/ ملغي است اميد
مÇجمع ايÇن است/ نÇظام مÇصلحت تشÇخيص مجمع بات مصو ديگر موضوع
و اسالمي شوراي مجلس نظريه بين اختالف رفع بهمنظور انقالب رهبر بهدستور
بÇهعنوان مÇجمع اين اساسي قانون بازنگري در Gبعد شد/ تشكيل نگهبان شوراي
Hصرف و ندارد قانونگذاري حق مجمع اين شد/ گنجانده اساسي قانون در 112 اصل
ايÇن كÇه الغÇير و است مÇجمع" بÇه مربوط رات مقر" مورد در وي تقنيني اختيار
رسيد/> خواهد رهبري مقام تأييد به و تصويب و تهيه اعضا خود ط توس> رات مقر
ارجÇاع آن بÇه رهÇبري كÇه اموري در <مشاوره مرجع اينكه اعتبار به مجمع
ركني Öاختالف حل وظيفه بهاعتبار اما است, "رهبري" به وابسته ميباشد ميدهد>
حيث اين از وي صالحيت و اختيار حدود و ميشود تلقي قانونگذاري اركان از
نسبت اختالف مورد قانون متن در دخالتي هيچ بدون ميبايد كه است آن Gمنحصر
اين فانه متأس ولي بگويد/ نه" يا Ç "آري فقط نگهبان شوراي به رد يا و متن اين به
طريق بدين و كرده اقدام قانون تصويب و رات مقر وضع به  مستقال گاهي مجمع
اعÇتراض مÇورد حÇتي امر كه بهنحوي است ننموده را نه مقن ه قو استقالل رعايت
رهبري مقام به نامهاي طي كه گرفت قرار م سو دوره مجلس نمايندگان از جمعي
قانونگذاري نظام) مصلحت تشخيص (مجمع شورا اين Hبعض <هما كنون نوشتند:
مات مقد جميع از خالي شورا اين به قانوني لوايح تقديم آنكه تر مهم مينمايد/ نيز
تقديم با ميتواند غيرمسÆول) مقامات (حتي كسي هر روند اين با است/// متعارف
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و كÇند ايÇجاد جديدي قانون كشور براي مصلحت تشخيص شوراي به پيشنهادي

ة1367.9.7/ مورخ كيهان, /1

چنين رهبري مقام طرف از مذكور, نامه به نمايد>/1 نقض را به مصو قوانين حتي
در كه دارم تصميم انشا¾اهللا است/ درست Âكام نوشتهايد كه <مطلبي شد: داده پاسخ
آنچه كنيم/ حركت اساسي قانون طبق همه كه درآيد بهصورتي وضع زمينهها تمام

همان/ /2

است>/2 بوده جنگ با ارتباط در است گرفته انجام سالها اين در
رهبري مقام قاطع تصميم اعالم و امام(ره) صريح وعده اين وجود با فانه متأس
اين برابر در نيز اسالمي شوراي مجلس و شد اتخاذ سابق رويه همان بارها هم باز

است/ كرده سكوت مجلس صالحيت در دخالت و صالحيت از خروج
فرهنگي انقالب روند صحيح ادامه بر مراقبت براي فرهنگي انقالب شوراي
فرهنگ كه بود كارشناسان از شورايي بهمنزله و شد تأسيس انقالب رهبر بهدستور
نياز احساس Hمتدرج شورا اين فعاليت مسير در بدهد/ مشورت و كرده هدايت را
بهعرض نياز اين و كند پيدا اجرايي قانوني قدرت شورا به مصو رات مقر كه  گرديد
الزم اقدام آيد/ بهعمل الزم اقدام كه فرمودند تصويب معظمله و رسيد رهبري مقام
و سازمان و شود داده مجلس به اليحهاي فوريت قيد با كه بود آن زمينه اين در
تÇصويب اجÇازه شÇورا آن بÇه HمنÇض و گرديده قانوني مذكور شوراي تشكيالت
با كه گردد تشكيل مجلس در ي خاص كميسيون نيز و شود داده الزم آييننامههاي
تÇصويب بÇهفوريت را شÇورا موردنياز قانوني رات مقر مجلس از الزم اختيار اخذ
و مÇيتوانست Hرأس مÇجلس دولت طرف از اليحه تقديم عدم درصورت نمايد/
چنين اتخاذ بهجاي فانه متأس كند/ اتخاذ را روش همين طرحي تقديم با ميبايست
را شورا بات مصو داد دستور دولت بود, اساسي قانون به احترام ن متضم كه روشي

كرد/ معرفي قانون بهعنوان را آن و كنند درج رسمي روزنامه در
بÇر "نظارت به منوط كه قضاÄيه ه قو 1ëì اصل 3 بند طبق نظاير اين كليه در
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بدون كه را راتي مقر ميبايد است اساسي قانون باالخص و قوانين" اجراي حسن
بهشرطي (البته ميشود وضع اساسي قانون در ره مقر تشريفات و مراحل رعايت
را آن بتواند قاضي كه باشد شده ذ كر رات مقر آن تصويب مراحل و تشريفات  كه
مستند و عمل مورد گرفته نديده دهد) قرار اساسي قانون با تطبيق و بررسي مورد
اداري عدالت ديوان گاهي بلكه است نشده انجام وظيفه اين نهتنها ندهد/ قرار رأي
تشÇخيص مÇجمع فÇيالمÇثل مÇيكند/ تÇجاوز نÇيز بههايي مصو چنين متن از حتي
(تا شهري اراضي قانون مهلت زمان در دولت كه اقداماتي مورد در نظام مصلحت
ر قرÇم است داده ادامÇه مÇهلت خÇاتمه از بÇعد و كÇرده شÇروع (13ìì فÇروردين
شده تعهد يا وا گذاري و تملÇك قانون محدوده در كه دولت/// <اقدامات ميداشت:
حكمي هرگونه و معتبر قانون آن مهلت پايان تا مذكور قانون اجراي زمان از است
آن عمومي هيأت فانه متأس ولي است>/ اعتبار فاقد شده داده نظريه اين خالف  كه
بÇا را آن مطابقت اينكه بدون فترت فاصلة اين در را دولت اقدامات كليه Öديوان
انجام را بررسي چنين كه ديوان شعب آراي مينمايد/ تأييد كند بررسي قبلي قانون
عمومي هيأت در ميسازد ملغي را شهرداريها و دولت غيرقانوني اعمال و داده
اجراي حسن بر نظارت وظيفه و بوده تظلمات مرجع كه دادگستري ميشود/ نقض
بايد است> متولي با امامزاده <احترام عاميانه مثل به بنا و دارد بهعهده را قوانين

نشناسد/ آن از باالتر را مرجعي هيچ كه كند برخورد قوانين با چنان
قوانين در را دعوا هر <حكم كه ميكند موظف را قاضي 1ì7 و 1ìì اصول
فÇتاواي يÇا اسالمي> معتبر <منابع به قانون فقدان درصورت فقط و بيابد> نه مدو
زيرا نيست/ صحيح فتاوي× به ارجاع قانون بودن با و كند مراجعه عظام فقهاي معتبر
است/ امروز جامعه با متناسب يك كدام نيست معلوم و است اختالف فتاوي× در
خواست و نياز از حا كي مجلس در قانون تصويب كه است آن بر قانوني فرض
حا كي نگهبان شوراي در آن تأييد و ميباشد جامعه وضع با متناسب و است ملت
فتواي شورا, امضاي از بعد عليهذا است; اساسي قانون و شرع با آن مطابقت از
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دارد/ م تقد ديگري فتواي هر بر لذا و ميشود تلقي معتبر
جÇرايÇد در آن شÇرح كÇه كشÇور ديوان عمومي هيأت 1371.ë.ì جلسه در
سÇخن اسالمي مجازات قانون 29ì ماده تبصره به راجع شد, منعكس 1371.ë.7
است غيرشرعي غلط/ تبصره/// اين لذا ///> داشتند اظهار جلسه رياست آمد/ بهميان
بيان آيا شود/> رد بايستي بوده غيرشرعي و غلط اين كه/// آمد پروندهاي ا گر و
چÇنين كÇه نÇيست نگÇهبان شوراي و اسالمي شوراي مجلس تخطÃه مطلبي چنين
تÇوشيح را آن نÇيز جÇمهوري رياست و گرفته قرار آنان تصويب مورد راتي مقر
و كند رد بودن شرع خالف بهعلت را قانوني دارد حق قضاÄيه قوه آيا  كردهاند?

نمايد? دخالت نگهبان شوراي وظيفه در طريق بدين
قضاÄيه ه قو رياست قضاÄيه, ه قو وظايف 1ë8 ,1ë7 ,1ëì اصول دقيق بررسي
ميكند حكم قوا استقالل و تفكيك اصل ميدارد/ معلوم روشن بهطور را قضات و
و تÇفكيك اصÇل نكÇرده تجاوز حدود آن از قضاÄيه ه قو مراجع از هيچيك  كه
و خارجه امور وزارت با مملكت خارجي سياست نمايند/ رعايت را خود استقالل
لذا ميباشند/ مجريه ه قو اجزاي از كه است كشور وزارت با داخلي سياست  كليات
طرف از رسمي اظهارنظرهاي و مذا كرات و سياسي مقامات با رسمي مالقاتهاي
و بÇيانات ايÇن مÇيكند/ ايÇجاد كشÇور بÇراي تعهداتÇي چهبسا قضاÄيه ه قو مقامات
اسÇتناد بÇدانهÇا Hاحيان و ميگيرد قرار بيگانگان تحليل و شرح مورد اظهارنظرها
كشور وزارت يا خارجه امور وزارت سخنها اين جوابگوي آنكه حال و ميشود
كÇلي بÇهطور است/ نداشÇته نقشي هيچ آن اظهار در كه وزارتخانههاست ساير يا
قÇح قÇضاÄيه ه قو و است مجريه ه قو صالحيت قلمرو از مملكت سياست مسأله

ديوان وظايف كه نيز 1ì1 اصل در نمايد/ اظهارنظر و كرده دخالت آن در ندارد
در آنكه حال است كرده ر مقر را قضايي مساÄل فقط است شده ذ كر كشور عالي
ه وÇق بÇا ارتباطي هيچ كه بينالمللي مساÄل به راجع عمومي هيأت جلسات غالب
فانه متأس ميگيرد/ قرار تقبيح يا تأييد مورد مساÄلي و شده اظهارنظر ندارد قضاÄيه
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Âمث پايين رده مقامات حتي مصاحبههاي بسياري در وظايف حدود از خروج اين
اجÇرايÇي و سÇياسي مسÇاÄل در كه ميشود ديده نيز دادسرا ناحيه فالن سرپرست
كه است متداول حقوقدانان نزد در قديمي مثل ميكنند/ اظهارنظر خارجي يا داخلي

ميكند/> فرار پنجره از عدالت شود وارد دادگاه در از ا گر <سياست ميگويد:
دادگسÇتري وكالي كانون (سياست) مجريه ه قو و قضاÄيه ه قو بينابين قلمرو
قÇبيل از مÇواردي در مÇنتصب/ نه باشد منتخب قانون طبق كه كانوني البته است,
و شÇيميايي بمب استعمال امريكا, طرف از ايران اموال ضبط امريكا, آدمربايي
وكالي كانون ا گر قبيل اين از ديگر مظالم بسياري و بينالمللي استعمار سكوت
تقبيح را اعمال آن كه بود موظف بلكه و ميتوانست حق به داشت وجود انتخابي

جويد/ ل توس بينالمللي مراجع تمام به و  كرده
دولت نÇفت, صÇنعت شÇدن مÇلي و مÇلي نÇهضت جريان در 1331 سال در
حل در الهه ديوان كه داد پاسخ ايران دولت برد/ شكايت الهه ديوان به انگلستان

و ايران دولت بين فعلي اختالف آنكه حال و دارد صالحيت دولتها بين دعاوي
و ايران بين سياسي اختالفات موضوع در ديوان لذا و است انگليس نفت شركت
را ايراد ايران بهنفع الهه دادگاه ندارد/ رسيدگي صالحيت نفت, مورد در انگلستان
نيز دادگاه انگليسي قاضي آنكه جالب كرد/ رد را انگلستان دعواي و كرده قبول
قÇاضي سÇنجابي كÇريم دكÇتر آقÇاي مÇراجÇعت از بÇعد بود/ داده رأي ايران بهنفع
نÇقل آن از قسÇمتي كÇه آمÇد بÇهعمل مصاحبهاي وي با الهه از ايران اختصاصي
عÇدم بÇا او موافÇقت علت و داد رأي ايران نفع به انگليسي قاضي <چرا ميشود:
قÇاضي من بهنظر گفت: جواب در سنجابي دكتر آقاي بود? چه دادگاه صالحيت
دادگاه قضات Áاصو و ميكنند قضاوت واقعي بهمعناي كه است قضاتي از انگليسي
و آراسته هستند مردماني Gا كثر ميشود و ميشد ر تصو آنچه برخالف بينالمللي
بÇا ارتÇباطي نميخواهند ه عد اين ميباشند/ آنها تبعه كه دولتهايي با بيارتباط
مÇملكت قÇاضي بÇهعنوان را آنÇها كه دارند دوست بيشتر و باشند داشته سياست
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شÇخصيت HرفÇص دادگاه عضويت به آنها انتخاب علت زيرا ببرند, اسم خودشان

ة1331.5.5/ مورخ اطالعات, روزنامة /1

است/>1 آنان قضايي و علمي
واحÇدي كÇه هسÇتند مÇلت حا كÇميت اجزاي از حا كم قواي سه هر چون اما
كÇلي مÇصالح بÇرابÇر در نÇه است يكÇديگر از آنÇها استقالل و است تجزيهناپذير
كه باشند تماس در هم با بايد سه گانه قواي هماهنگي بهمنظور بنابراين مملكت,
ليه او ë7 اصل ميشود/ تأمين سه گانه قواي رÅساي از جلساتي تشكيل با امر اين
بÇهوسيله سÇه گÇانه) (قواي آنها ميان ارتباط و ///> ميداشت: ر مقر اساسي قانون
شÇده حÇذف جمله اين اصالحي ë7 اصل در كه ميگردد/> برقرار رÄيسجمهور
بهعهده را مجريه ه قو مستقيم رياست خود جمهور رÄيس بود شده ر مقر زيرا است
رهÇبري مÇقام با مملكت مديريت كلي سياستهاي هماهنگي وظيفه لذا بگيرد/

است/
قانوني قدرت كند, وظيفه اعمال خويش صالحيت حدود در كه قضاÄيهاي ه قو
بÇر قÇضاÄيه ه وÇق آراي است/ بينياز ديگر دخالتهاي هرگونه از و دارد فراواني
در بايد همگان باشد به مصو قوانين مجري فقط مادامكه و دارد حكومت همگان
مسÇاوي كشور افراد ساير با قوانين برابر در <رهبر حتي و باشند خاضع او برابر
اداري عدالت ديوان احكام Hغالب ا كنون فانه متأس اساسي>/ قانون 107 اصل Ç است
از و مÇيگيرد قÇرار پايين) سطح در (حتي مجريه ه قو يان متصد بياعتنايي مورد

ميكنند/ استنكاف آن اجراي
مÇراحÇلي طي از پس را قانون قطعيت ميكند, بيان را نه مقن ه قو كه ë8 اصل
انÇتشار) و (تÇوشيح مÇراحÇل از بÇعضي است/ آمÇده اسÇاسي قانون در كه ميداند
دارد قرار نه مقن ه قو رأس در نگهبان, شوراي تصويب مرحله ولي است, تشريفاتي
و داشته منافات مجريه ه قو يا قضاÄيه ه قو در عضويت با شورا آن در عضويت لذا و
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است/ نشده امر اين رعايت فانه متأس كه قواست تفكيك اصل ناقض
افراد از فردي هر ملت/ افراد تمام بين است ميثاقي اساسي قانون كلي بهطور
در كه است وظايفي انجام به موظف دارد ي تصد را بزرگ يا كوچك چه شغلي  كه
چÇه بÇاشند اساسي قانون مطيع بايد همگان كه است چنين و است شده ر مقر آن
از چه و اعتقاد براي از چه است واجب قانون از اطاعت نه/ يا باشند بدان معتقد
اساسي/ قانون به داد رأي بيشتر قدري يا Hتقريب نفر ميليون <شانزده تسليم روي
همه بشود/// اجرا اساسي قانون كه منتظرند دادند رأي اساسي قانون به كه مردمي

/244 ص ,14 ج نور, 1/صحيفه

باشد/>1 شما رأي برخالف ولو بپذيريد را قانون كه باشيد اين به معتقد بايد



شد/ چاپ (1371 بهمن ملي,(19 افتخارات روزنامة و (1371 بهمن اطالعات,(14 روزنامة در /1

سرقتقرآننفيسمربوطبهدورانخليفةسوم1

از نگل روستاي نفيس قرآن كه كردند اعالم 1371 ماه بهمن هفتم روزنامههاي
قرآن اين كه بود آمده خبر متن در است/ رفته سرقت به مريوان شهرستان توابع
بن عبداهللا ط توس و شده نوشته سوم خليفة دستور به كه است قرآني چهار از يكي
بÇن اج جÇح تÇوسط آن اعرابگÇذاري و است شده آورده منطقه اين به عمر بني
كÇرده قÇول نÇقل خود خبرنگار قول از كه سالم روزنامة است/ شده انجام يوسف
زمان در نگل تاريخي قرآن است < گفتني ميكند: اضافه جرايد ساير خبر به است,
مÇنطقه, مÇردم ن حصÇت با كه شد داده انتقال تهران به بار يك رضاخان حكومت
اين ميرسد نظر به برگرداند/> خود ليه او محل به را قرآن شد ناچار وقت حكومت
يÇا و كسي او سلطنت دوران در زيرا است, بوده رضاشاه استعفاي از بعد ن تحص

كند/ ن تحص به اقدام حساب حرف براي ولو نداشت جرأت منطقهاي
بÇه عÇمومي امÇوال حÇافظ بÇهعنوان اسالمي جمهوري مقامات است شايسته
ضبط و ÇÇ ناشناخته ولو ÇÇ سارقين يا سارق توقيف مسأله و برده شكايت دادسرا
زنده زبانهاي به را آن قراري چنين صدور از پس و شود خواستار را مسروقه مال
بفروشند/ را آن نتوانند سارقين تا برساند دول تمام اطالع به و كرده ترجمه دنيا
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ولي ربودند, پاريس موزة از را ژوكوند لبخند مشهور تابلوي بار يك كه همانگونه
است; ورساي موزة به متعلق ژوكوند لبخند تابلوي كه ميدانستند دنيا تمام چون
بÇه را آن مخفيانهاي طريق به ناچار و رسانند فروش به را آن نتوانستند سارقين
بينديشند و باشند هوشيار اندكي ا گر نيز قرآن اين سارقين دادند/ عودت ليه او محل
محل به را قرآن بايد و برسانند فروش به را قرآن آن نميتوانند كه شد خواهند ه متوج

كÇاري چنين ا گر انشا¾اهللا كه برسانند; باستان ايران موزة به يا و برگردانند ليه او
بهدست قرآن اين نحوي هر به هرگاه سپس شود/ قبول آنها توبه است اميد  كردند
در و كرده تهيه آن از كامل فتوكپي يك ميتوان شود/ نگهداري موزه در بايد آمد,

داد/ قرار زيارت و ديد معرض در ليه او محل
و تÇاريخي اشياي كه رساند تصويب به را بهاي مصو ملل سازمان قبل چندي
بين اشيا¾ بسياري به مصو همين براساس آنهاست/ خود به متعلق ملتي هر باستاني
زمينه اين در را مطلبي اينجانب موقع همان در كه گرديد مسترد و مبادله ها دولت

نوشتم/
بÇه مÇيتوانÇند مÇذكور به مصو از گذشته اسالمي كشورهاي ساير و ما  كشور
كنند/ استناد نيز خود باشد) فقه بر مبتني ( كه مملكتي قوانين و اسالمي فقه رات مقر

توضيح: بدين
و نÇقل هÇر (و عÇقد هÇر صحت شرايط كشورها همه حقوقي رات مقر طبق
عقد صحت براي انتقال و نقل و عقد انعقاد محل در كه است شرايطي همان انتقال)
و نقل باشد, باطل آن انعقاد محل بر راتحا كم مقر طبق عقدي ا گر است/ شده ر مقر
رات مقر در بود/ خواهد يكن لم كان و باطل جهان تمام در عقد آن از حاصله انتقال
مÇال هÇر بÇنابرايÇن و است, بÇاطل مÇوقوفه مÇال انÇتقال اسالمي فقه و ما حقوقي
در است استرداد قابل باشد; كه شخصيت هر يد در باشد يافته انتقال كه موقوفهاي
كلمة حتي كه دارد وجود ما باستاني اشياي جهان موزههاي از بسياري در حال عين
دانست نميتوان نيز احسن به تبديل را انتقالي چنين است/ شده ملصق آن به وقف
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ميكند/ بهره گيري آن از موزه و بوده استفاده قابل مال آن زيرا
صفيالدين شيخ مقبرة قالي خودشان كه شنيدم دوستان بعضي از قبل چندي
بودند/ ديده م) Ôر (بهنظرم موزه در بود, شده نقش آن بر "وقف" كلمة كه را اردبيلي
بيان ضمن و نوشتم خارجه امور وزارت و اوقاف سازمان به نامههايي ايام همان
هÇمه در ايÇران (سÇياسي) كنسولي مأمورين كه كردم پيشنهاد حقوقي قاعدة اين
رات مقر اين مشمول است ممكن كه اشيايي از و كنند بازديد موزهها از  كشورها
را آنها نتوانستيم سياسي مذا كرات طريق از ا گر سپس نمايند/ صورتبرداري باشد
و كردم اشتباه خود نامة در فانه متأس بريم/ شكايت محلي دادگاه به داريم, مسترد
ا گر ندارد/ وجود دري چنين شد داده جواب كه كردم ذ كر "در" كلمة فرش بهجاي
آنجا در را فرش ميكردند جستجو را موزه همه و ميشد عملي تقديمي پيشنهاد
خارجÇه, امور بهوزارت را پيشنهاد همين ديگر بار اينك جهت هر به ميديدند,
حفظ در اميدوارم و ميدارم عرضه فرهنگي ميراث حفظ سازمان و اوقاف سازمان

باشند/ موفق ملي آثار
زياد سرقتها اينگونه فانه متأس كه است آن است ه توج قابل كه ديگري نكتة
اشرفيه آستانه در امامزاده دو كه دادند خبر 1371.11.11 روزنامههاي است/ شده
ربودن با س مقد اما كن از سرقتها اينگونه است/ گرفته قرار سارقين دستبرد مورد
وسÇوسة بÇه كÇه ميكند مرتكبين اعتقادات سستشدن از حكايت س مقد اشياي

ميشوند/ تسليم سرقتها اينگونه



استقاللقوايحا كمه

/(1372 خرداد 4 (سهشنبه ,335 مسلسل شمارة ملي, افتخارات رونامة /1

مصلحت1 تشخيص مجمع

كه بود شده درج هادوي آقاي از مقالهاي 1372.2.11 اطالعات روزنامه در
آقÇاي از مÇقاالتي زمÇينه هÇمين در بÇود, جالب و ارزنده بسيار حقوقدانان براي
و تأيÇيد در كÇه داشت آن بÇر مرا نوشتهها اين مجموعه كه بودم خوانده مهرپور
قانون به كه هيهايي بيتوج بعضي مورد در و بنگارم نكاتي آنها توضيح و تكميل
ارجمندم همكار نوشته از جملهاي اينجا در دارم/ معروض مطالبي ميشود اساسي
به جز باره اين در كه گذشت ما بر <روزگاري ميكنم: نقل را هادوي مهدي آقاي
بÇوديم/// خÇارجÇي دشمن با آشكار جنگ در كه روي آن از نگفتيم; سخني راز
و دارد بستگي آن اجراي به واجبات تمام و است فرايض باالترين كه فريضهاي
اجÇرايش هÇنگام بÇود شده ترك اسالمي جمهوري نظام مصلحت برحسب تي مد

ميپردازم/ مطلب بيان به سپس و است///>/ فرارسيده
هÇر عÇملكرد و نظارت و ارزيابي براي است شده سعي ما اساسي قانون در
شود/ جلوگيري اساسي قانون از تخطي از تا گردد برقرار كنترل طريقه يك نهادي
مÇجلس ارزيÇابي و ه موردتوج Hقانون 111 اصل طبق هم رهبري معظم مقام حتي
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شوراي مجلس بات مصو كنترل اساسي قانون طبق همچنين ميگيرد/ قرار خبرگان
قانون و اسالم شرع با بات مصو تا نمايند نظارت كه است نگهبان شوراي با اسالمي

نباشد/ مخالف اساسي
ذ كÇر عÇادي قانون مطالب در ميكنم: عرض را مطلبي للباب Gطرد اينجا در
قÇانون زيÇرا است; زايد آن به تصريح و بوده احتياط از حا كي اسالم با مطابقت
بÇا عادي قانون موافقت يا مخالفت و است اسالم شرع با منطبق Âكام ما اساسي
ي تلق زايد كه فرض بر احتياط اين ميشود گفته گرچه ميكند/ كفايت اساسي قانون
مردم اعتقاد شدن سست موجب گاهي است ممكن Hاحيان ا ام است; بيضرر شود,
مÇجازات قÇانون ضمن در فيالمثل سازد/ وارد معنوي ضرر بدينطريق و  گردد
ديوان رياست بعد سال يك حدود شد/ تصويب قانون آن 299 ماده تبصره اسالمي
است شرع مخالف تبصره اين كه كردند اعالم عمومي هيأت جلسه در كشور عالي
حق قضاÄيه قوه آيا اينكه از صرفنظر نكنند/ اجرا را آن كه خواستند قضات از و

درخواستي چنين دارد حق كشور ديوان رياست يا نكند اجرا را به مصو قانون دارد
ايÇن الغاي اليحة Gاخير ميرسد/ بهنظر نادرست مطلبي چنين طرح Áاصو نمايد,
چÇون كÇه بÇود كرده تصريح كميسيون گزارش و گرديد مطرح مجلس در تبصره
مجلس چگونه كه ميآيد پيش بحث اين ميگردد/ ابطال است شرع مخالف تبصره
آن هم نگهبان شوراي همين و كرد تصويب را شرع خالف رات مقر گذشته دوره
است ممكن است/ شرع خالف تبصره اين كه شد معلوم اينك اما نمود; تأييد را
270 و فقها از مجمعي نه و سرعت اين به نه اما شود ل متحو فقيه يك فقهي نظر
مرجع دو اين تشخيص بهصحت را مردم اعتماد امري چنين مجلس! وكالي نفر

ميسازد/ متزلزل رات مقر بودن اسالمي به را اعتقادشان و ساخته متزلزل
شوراي نظر قوانين كنترل در كه بود آن از حا كي اساسي قانون ليه او عبارات
ر متصو نگهبان شوراي و مجلس بين اختالف فرض و بوده قاطع و حا كم نگهبان
مجمع تشكيل موجب جنگ زمان ضروريات و ثانويه احكام مسأله معهذا نيست/
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اعضاي يا <رهبر ميكرد: ر مقر كه سابق 112 اصل گرديد/ نظام مصلحت تشخيص
با مطلب اين هستند>/ مساوي كشور افراد ساير با قوانين برابر در رهبري شوراي
بدين و آمد اصل آن ذيل در و شد منتقل 107 اصل به رهبري" "شوراي حذف
تشخيص مجمع تشكيل به 112 اصل 13ì8 سال اساسي قانون بازنگري در طريق
نشأت امر اين از مجمعي چنين تشخيص هم شايد يافت/ اختصاص نظام مصلحت
ايÇن وظÇايف شÇود/ بÇرقرار نظارتي نيز نگهبان شوراي عملكرد بر كه ميگرفت
كرد: خالصه مورد دو در ميتوان آن از بعد چه و بودن قانوني از قبل چه را مجمع
قانون/ در مذكور مختلف مناسبات و موقعيتها در رهبري مقام مشاوره مرجع /1
اخÇير مورد در فقط و نگهبان/ شوراي و مجلس بين اختالفنظر در حكميت /2
موضوعات در فقط هم مورد اين در و است/ قاطع و مستقل مجمع نظر كه است
بات مصو بر ندارد حق و كند اظهارنظر بايد نه" يا "آري بهصورت اختالف مورد
ندارد/ قانونگذاري حق اولي× طريق به و دهد تغيير را آن يا بكاهد آن از يا بيفزايد
صÇالحيت حÇدود از مÇوارد بسياري در تأسيس بدو از مجمع اين فانه متأس
دوره وكالي از هاي عد كه ي بهحد است كرده قانونگذاري و كرده تجاوز شده تعيين
(مجمع شورا اين Hبعض <هما كنون نوشتند: رهبري مقام به نامهاي در مجلس سوم
لوايÇح تÇقديم آنكÇه تر مهم و مينمايد نيز قانونگذاري نظام) مصلحت تشخيص
هÇركس رونÇد ايÇن با است/ متعارف مات مقد جميع از خالي شورا اين به قانوني
تشÇخيص شÇوراي بÇه پÇيشنهادي تÇقديم بÇا ميتواند غيرمسÆول) مقامات (حتي
نÇقض را به صوÇم قÇوانÇين حÇتي و كند ايجاد جديدي قانون كشور براي مصلحت
آمÇده چنين رهبري مقام سوي از نامه اين پاسخ در /<13ì7.9.7 جرايد نمايد///
تمام در دارد تصميم انشا¾اهللا است/ درست Âكام نوشتهايد كه مطلبي ///> است:
در آنچه كنيم/ حركت اساسي قانون طبق همه كه درآيد بهصورتي وضع زمينهها
/<13ì7.9.7 جرايد است/ بوده جنگ با ارتباط در است گرفته انجام سالها اين
كه نگهبان شوراي فقهاي فانه متأس هم باز و يافت ادامه ه روي همان هم باز فانه متأس
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از گذشته دارند/ عضويت مجمع اين در هستند, قانوناساسي حفظ به موظف خود
از ديگر مورد چند كردهاند ذ كر Hمشروح خود مقاله در هادوي آقاي كه موردي

ميشود: ذ كر Hص ملخ و نمونه بهطور موضوع اين فراوان بسيار موارد
داير زمينهاي وا گذاري قانون <اصالح عنوان تحت مجمع 13ì7.11.1ë در
گÇرفته قرار كشاورزان اختيار در موقت كشت بهصورت انقالب از بعد كه باير و
است/ عمل مورد الزماالجرا بهعنوان هما كنون كه كرد تصويب را بهاي مصو است>
ديوان و دادگاهها است/ مجلس صالحيت در قانون تغيير و اصالح آنكه حال و

بشناسند/ رسميت به مجلس طريق از جز را قانون در تغيير نبايد عدالت
را تأديه تأخير خسارت دادگستري كه درحالي مجمع: 13ì8.12.13 به مصو
است كرده امتناع 13ë7 سال سپرده استرداد از كه بانكها از يكي Âمث و ميداند ربا
مÇحكوم پÇول) ارزش سÇقوط به ه توج) اصلي مبلغ همان به 1371 سال در را او
سود سپردهها به بانك خود آنكه حال (و نميدهد حكم را تأديه تأخير و ميكند
وجوه اعطاي زمان شرايط و رات مقر <طبق ميدارد: ر مقر به مصو اين در ميدهد)
تأخير (خسارت متعلقه قات متفر و خسارات هزينهها, اصل, از اعم تسهيالت///
در كه درحالي طريق بدين و نمايد/> اقدام غيره) و د تعه انجام عدم جريمه تأديه,
خسارت مديون بهعنوان بانك با داين بهعنوان مردم روابط در و مردم بين روابط
را ربÇا اين كه ميشود داده اجازه بانك به ولي است, شده تلقي ربا تأديه تأخير

بگيرد/
اراضي مشكل حل درخصوص به/// مصو> عنوان تحت 13ì7.7.21 به مصو
از كه نظام معضالت حل> اساسي قانون 110 اصل 8 بند در آنكه حال و باير///>
اراضي مشكل آيا است/ نيازمند مجمع مشورت به نيست> حل قابل عادي طريق
نيست? حل قابل مجلس تصويب و عادي طريق به آيا و است? نظام مشكل باير
اراضي قانون اعتبار ت مد خاتمه از چون گذشت/ بهاي مصو 13ì7.1.1ì در
تعيين براي بود, فاصله ماه شش قريب شهري) (زمين قانون تصويب تا شهري
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بود: كرده ر مقر مجمع فاصله اين در اقدامات ادامه يا شروع مورد در دولت تكليف
اراضÇي قÇانون 9 ماده اجراي در كه زمينهايي كليه مورد در دولت اقدامات /1>
قانون محدوده در داÄر و باير و موات از اعم مجلس 13ì7.12.27 به مصو شهري
قانون آن مهلت پايان تا مذكور قانون اجراي زمان از شده تعهد يا وا گذار و تملÇك
اقدامات /2 است/ اعتبار فاقد شده داده نظريه اين خالف كه حكمي هرگونه و معتبر
است دولت دراختيار و شده تملÇك ت مد همان در كه زمينهايي مورد در مذكور
داده ايننظريه خالف كه حكمي هرگونه و بوده معتبر نيز نشده تا كنونوا گذار لكن
تجاوز نه مقن صالحيت به نهتنها مجمع به مصو اين در كه است/> اعتبار فاقد شده
عÇمومي هÇيأت فانه تأسÇم است/ نگذاشته بينصيب نيز را قضاÄيه قوه بلكه  كرده
و مينمايد تأييد را دولت اقدامات كليه و شده آش از داغتر كاسه عدالت ديوان
نÇيز و نÇدارد ه وجÇت قÇانون" مÇحدوده در ///" عÇبارت به و ميكند رد را شكايات
است/ شده ر مقر اعدام مورد ده حدود آن طي كه قاچاق مجازات رات مقر تصويب
در بÇحث كÇه كÇنم يÇادآوري است الزم نيايد پيش شبههاي اينكه براي اينجا در
قانوني صالحيت و تصويب نحوة بلكه نيست, بات مصو اين نبودن يا مفيدبودن

است/ بررسي مورد تصويبكننده
رهبري مقام دستور نمود مشاهده كه نيز اسالمي شوراي مجلس ميرسد نظر به
مورد رعايت عدم اين و نميشود رعايت اساسي قانون از پيروي در (13ì7.9.7)
را نه قنÇم قÇوه به تجاوز و بست فرو لب اعتراض از ميگيرد, قرار استناد و عمل
Âعم يكديگر به قوا تجاوز چون و گرديد مجلس ق مشو امر اين چهبسا و شد پذيرا
ديوان آراي ابطال قبيل از لوايحي تصويب با نيز مجلس شد; داده تشخيص مجاز

نمود/ تجاوز قضاÄيه قوه صالحيت به اداري عدالت
نÇيز نÇظام مÇصلحت تشÇخيص مجمع بات مصو كنترل براي بايد عليالقاعده
يا قطعيت براي الزمه تشريفات چون ميرسد بهنظر باشد/ داشته وجود طريقهاي
مÇجمع نه يا آري جواب Hاحيان و نگهبان شوراي نظر (تصويب, قانون يك متن
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و مÇجمع صالحيت حدود همچنين و است شده ذ كر نظام///) مصلحت تشخيص
تصريح نگهبان) شوراي و مجلس بين (اختالف مجمع به مصو داشتن قطعيت شرط
با مجمع به مصو كه درصورتي هستند موظف بلكه و دارند حق دادگاهها است, شده
خودداري آن به استناد از نباشد, منطبق تصويب تشريفات و او صالحيت حدود
درصورت و كرده ي تلق دولتي آييننامه را بهاي مصو چنين عدالت ديوان و  كنند
چنين عدالت ديوان و دادگاهها فانه متأس كند/ ابطال را آن رات مقر با انطباق عدم

ميگذارند/ ه صح تجاوز اين بر و برنميدارند قدمي
قوه استقالل و صالحيت به كه را ديگري تجاوز اينجا در نيست بيمناسبت
وقت رÇÄيس خÇامنهاي اهللا آيت حÇضرت شÇويم: يÇادآور است, شده وارد نه مقن
دهند اجازه كردند استدعا و نوشته رهبري مقام به نامهاي فرهنگي انقالب شوراي
كردند/ قبول را تقاضا اين رهبري مقام كه كند پيدا قانوني قدرت شورا بات مصو
طرح مجلس يا دولت طرف از تقديمي اليحه طي نظر اين تأمين براي بود حق
چÇنين بÇدون فانه متأس ولي ميگرديد; عملي قانوني بهصورت منظور اين قانوني
از و كنند درج را بات مصو اين كه شد داده دستور رسمي روزنامه به Hصرف اقدامي

شد/ داده قرار عمل مورد قانون عنوان به بات مصو اين پس آن
و قدرت پشتوانه قانون از همگان اطاعت و اساسي قانون موي به مو اجراي
حÇدود از خÇارج و خود قدرت به اتكاي با نهاد يك هرگاه است/ نظام استحكام
سÇاير كÇه بÇود مÇتوقع نميتوان اينصورت در دهد, تغيير را آن خود صالحيت
ميثاقي و قرارداد اساسي قانون زيرا كنند; اطاعت قانون از ملت افراد يا و نهادها
اجرا بايد ÇÇ نادرست يا غلط ولو ÇÇ قانون دولت/ و ملت بين و ملت افراد بين است
هما كنون گردد/ مرتفع ديگري قانون طريق از نيز آن غلطبودن يا نادرستي و شود
ما قانوني نظام كادر در است استناد و عمل مورد كه باتي مصو اينگونه از بسياري
يا و كنند نفي را رات مقر اين موظفند كه مراجعي حتي و باشند داشته جايي نبايد
مسأله كنار از كنند, اقدام قانوني طريق از نظام كادر داخل در آنها دادن جاي براي
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ميكنند/ اجرا را آن فعلي صورت بههمين و شده رد
(بيقانوني)/ الظلم مع ×� Öبي ال و غلط) قانون اما قانون (وجود الكÔفر مع يب�× Ôلك ÔXا



فرهنگايراني

بود/ شده تشكيل ملت فرهنگي ميراث احياي و ايران فرهنگ اعتالي براي و ملي هدفي با نيشابور بنياد /1
نوشتم/ بنياد آن به 1372 تيرماه در را نامه اين تاجيكستان, در بنياد شعبه تشكيل بهمناسبت

نيشابور1 بنياد به نامه

بنياد آن مديران و بانيان به سالم از پس
نه و فرهنگي مرز در ÇÇ ايران فرهنگ احياي راه در كه زحماتي و كوشش از
خداوند از راه اين در را شما توفيق نموده تقدير ميآوريد, عمل به ÇÇ ايران سياسي
است اين برسانم بهنظرتان ميدانم الزم مه مقد بهعنوان كه نكتهاي خواستارم/ متعال
و رضÇاشاه كÇارهاي بÇعضي ÂثÇم ÇÇ دولتÇي يÇا ملي كوششهاي بسياري ا گر  كه
از سال 1ê00 كه بود جهت اين به نداشتند, قيتي موف مسير اين در ÇÇ درضاشاه محم
خود م Ôد رضاشاه احمد آل جالل قول به و گرفته ناديده را ما سنن و فرهنگ تاريخ,
كند/ وصل كبير) كوروش به شاه درضا محم (و ساساني اردشير دم به ميخواست را
به را اسالم مكتب كه بودند ايرانيان اين و اعراب نه كرد فتح اسالم را ايران
اعال سطح در را علوم تمام و دادند توسعه عرفان با را آن فرهنگ و شناساندند دنيا
شÇاه نÇاصرالديÇن زمان از امروز دوران در كه همانطور نمودند/ عرضه بهجهان
مبارزه بود/ گرفته را ما دامن "عربزدگي" نيز تها مد شد, پيدا ما در "غربزدگي"
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از اينكه يا كنيم فراموش را خود تاريخ سال 1ê00 كه نيست آن "زدگي" دو اين با
نÇاموفق و غÇيرممكن كار دو هر كه كنيم احتراز غرب امروز تكنولوژي و علوم

است/
مÇژده تÇاجيكستان در را بÇنياد شعبه تشكيل كه را بنياد آن 1372.ê.8 نامه
بعد كه عزيزي تاجيكهاي و شما به تمام شادي با را قيت موف اين خواندم/ ميداد
مÇيگويم/ تÇبريك نكÇردهانÇد فÇرامÇوش را خÇود اصÇالت طÇوالني ت دÇم اين از
ميخواند تاجيك را فرهنگي ايران عرفاي و دانشمندان از بسياري كه تاجيكستان
سوابق بالنتيجه و آنان آثار همين بتوانند كه آورد بار بهنحوي را خود ملت بايد
را فارسي زيباي خط كه دارد مالزمه امر اين و بفهمند و بخوانند را خود فرهنگي
در را خÇويش خÇويشتن بÇه بÇازگشت زمÇينه ايÇن در تÇبليغي هÇر كه بگيرند ياد

ميكند/ تسريع و تسهيل تاجيكستان
تعطيلي و است ميالدي تقويم تاجيكستان در متداول تقويم آنكه ديگر نكتة
تÇقويم افÇغانها مÇنجمله و برادرانشان تمام آنكه حال و است يكشنبه نيز آنان
از كه ا كنون است شايسته ميبرند/ به كار را هجري تاريخ و خيام) (استخراج جاللي
بÇه آنÇان است, شÇده پÇردهبرداري دوشÇنبه) (شهر تاجيكستان در خيام مجسمه
قدرداني دانشمند اين از او زحمات نتيجة به كاربردن با و برده پي خيام كار اهميت
تقويم اصالح مأمور هيأتي گرگوار پاپ دستور به خيام از بعد سال ë00 حدود  كنند/
روي از يÇا ولي بود, خيام تقويم مانند كه كرد تصويب را تقويمي و شد ميالدي
تÇقويم را آن و نÇبردند او از نÇامي ب عصÇت روي از يÇا و خيام كار از بياطالعي
هجري تاريخ و خيام تقويم شود كوشش است شايسته ا كنون نهادند/ نام  گرگورين
و ايÇران بÇين وحÇدت و امÇر سÇهولت لحÇاظ از و گÇردد مÇعمول تاجيكستان در
تاجيكستان و ايران دولتين توافق با كه ميكنم پيشنهاد لحاظ اين از تاجيكستان
است, خيام مولد كه افقي برحسب را ايام و سال و دهند قرار مأخذ را نيشابور افق
است ايران فرهنگ و مليت دربارة كه كتبي بايد كتابها مورد در سازند/ برقرار
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كردهانÇد ياد توهين يا بياعتنايي با مذهب از كه كتبي شود ه توج و گردد عرضه
دو اين هرگاه است مذهب مسأله آنان مليت و ه روحي اركان از زيرا نشود; عرضه
جامعه و ميشوند تضعيف هردو برخيزند مبارزه به هم با مذهب) و (مليت ركن
اجباري چون مذهب ميافتد/ ترديد و وسواس به موارد اينگونه در فرد يك مانند
بايد شد ياد ا گر اما است; بالاشكال نشود ياد آن از كتب در ا گر نيست, ا كراهي و

ميكنم/ آرزو Gد مجد را شما توفيق باشد/ موافق حتي و بيطرفانه



مسلسل شمارة ملي, افتخارات روزنامة همچنين و (1372 مرداد 2 (شنبه 19963 ش اطالعات, روزنامة /1
/(1372 مرداد 4 (دوشنبه ,339

بهيادبودمرديبزرگ:حضرتآيتاهللازنجاني1

بÇيش هÇزاران خÇرد شÇمار وز كÇم تن يك چشم دو شمار از
حضرت مرحوم داديم: دست از را مردي بزرگ 1371 مرداد دوم جمعه روز
هÇر معمول طبق نيز صبح روز آن زنجاني/ موسوي ابوالفضل د سي حاج آيتاهللا
استماع و وي ديدار حالوت از كه دوستاني بود/ مشغول دوستان پذيرايي به جمعه
تÇجديد براي ايشان كه مجلس انقضاي از بعد ميگرفتند/ نيرو وي نادر  گفتههاي
تسليم آفرين بهجان جان وضو حين در رفتند, آب شير كنار و حوض لب به وضو
اتمام به آب آن با و كوثر حوض از جرعهاي نوشيدن با را وضو مابقي و نموده
عبارت اين صدق بود, فرموده ر مقر برايش خداوند كه رحلت طرز اين با رساندند/
آن در نÇويسنده بÇيهيچ نوشته سطر دو گردد شكافته دلم <ا گر وصيتنامهشان:
واليت و محبت و سو يك در باريتعالي عدالت و وحدت به ايمان يافت: خواهي

شد/ روشن ديگر> سوي در بيت اهل
را واقعه خبر اطالعات روزنامة فقط و نبردند نامي مصيبت اين از وقت جرايد
را وظÇيفه ي دÇح تا اطالعات روزنامة موارد از بسياري در (خوشبختانه كرد درج
تجليل نيز صديقي غالمحسين دكتر استاد مرحوم فوت در كمااينكه ميدهد انجام
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آورد/) عمل به شادروان آن از شايستهاي
سÇعيد فÇقيد آن اجتماعي مبارزات همچنين و معنوي واالي ارزش وجود با
شا گرد روزگاراني امروزي رجال از بسياري اينكه و ديكتاتوري و استعمار عليه
نياوردند عمل به شايسته تجليلي بودهاند, وي مبارزاتي و اجتماعي و ديني مكتب
نمودند/ فراموش را آن عمل در , قالòا كÔر Öشي Ö Òn لوق Ò¢ا كÔر Öشي Ö Òn Öنم بيان حين در و
( كه خود وصيتنامة در زيرا بود, بزرگوار آن خود باطني نيت امر اين هم شايد
احتراز تشريفات هرگونه از كه كرد توصيه ميشود) ضميمه آن از قسمتي فتوكپي
نبود; ممكن اوست) مولد ( كه زنجان به جنازه حمل ا گر كه بود خواسته حتي و شود
در جÇنازه وصÇيت ايÇن اجÇراي مÇقام در كه شود دفن كرج عمومي قبرستان در
او خدمات مرهون كه ما وظيفه حال عين در اما گرديد/ دفن كرج عمومي  گورستان
از بايد خدمت به مردم تشويق براي امور اولياي بخصوص است, اين از غير هستيم
ا كÇنون فانه تأسÇم آورند/ عمل به شايسته تجليل درميگذرد, كه خدمتگزاري هر
زندگي شÆون همه در ميكند, پر را كنارها و گوشه همه كه سيالبي مانند سياست
نهتنها كه نحوي به است; سياسي ديد از تقبيحها و تحليلها تمام و است كرده رخنه

Öنم مسأله و ميگيرد قرار موردنظر ديدگاه اين از نيز واجبات گاهي بلكه مستحبات
است/ شده سپرده فراموشي بوتة به عمل در اòالق, كÔر Öشي Ö Òn ا¢لوق كÔر Öشي Ö Òn

زمان ز مبر اساتيد نزد و نجف در را طلبگي و ديني علوم تحصيل دوران ايشان
د يÇس حÇاجي مÇرحÇوم و نÇاÄيني حسÇين مÇحمد شÇيخ حاج مرحوم عظام آيات ÇÇ
كه ي حد به بودند نامبردگان اعتماد و تأييد مورد و گذراندند ÇÇ اصفهاني ابوالحسن
ايشان ولي بمانند, نجف در ايشان كه داشتند اصرار ناÄيني مرحوم بخصوص و آنان
زادگÇاه بÇخصوص مÇملكت, به خدمت و او محضر در حضور و پدر امر اطاعت
1311 در سال چند از بعد سپس و كردند معاودت زنجان به داده ترجيح را خويش,
محضر از سالها و كرده سفر قم به پدر اجازة با شد; تأسيس قم علميه حوزة  كه
بزرگوارشان برادر نيز (و ايشان شدند/ بهرهمند يزدي عبدالكريم شيخ حاج مرحوم
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مÇوجب HيانÇاح كÇه نكاتي از بودند معتقد زنجاني) موسوي رضا آقا حاج مرحوم
دنيوي معاش ممر و شغل علما از بسياري كه است آن ميشود, علميه حوزة ضعف
دريافت به مجاز سابق برده نام مراجع از كه ايامي در چه ÇÇ ايشان خود لذا و ندارند
را اجازاتي چنين صدور صالحيت خود كه دوراني در چه و بودند شرعيه وجوهات
زندگي و ميكردند خودداري وجوهي چنين قبول از عمر آخر تا ÇÇ بودند شده حايز
جا اينجا در ميشد/ اداره قناعت كمال با و موروثي ملك محدود عايدات از ايشان
كه كنيم يادي نيز موسوي سيدرضا حاج آيتاهللا مرحوم بزرگوارشان برادر از دارد
ميكردند: بيان نحو بدين سادهاي جمله در را آن و داشتند را رويه همين نيز ايشان
آن نان اما ميپردازم, را روحانيت) محدوديتهاي ل تحم) روحانيت ماليات <من
دو هÇر مÇعاش طرز و زندگي مورد در رسا و كوتاه جمله اين كه نخوردهام///> را
است چنين ميباشد/ آنان روحي تجانس نشاندهنده و ميكند صدق بزرگوار برادر
و همراه را آنان دوي هر سياسي مبارزات و اجتماعي و جمعي مساÄل تمام در  كه

ميبينيم/ آزاديخواهان با گام هم
را مÇنكر ترين همÇم مÇيكرد/ مÇبارزه سÇتم و ظÇلم بÇا زنÇدگي دوران تمام در
مÇقابله اسÇتبداد و سÇتم بÇا همواره و ميدانست ضعفا بر اقويا ستم و ديكتاتوري
تمام مانند ÇÇ وي ليه او اقامتگاه و مولد زنجان بود/ Hقلم و Hقدم مقابله اين و ميكرد
ميگرديد/ دست به دست بعدي, ستمگر دست به ستمگر, اين دست از ÇÇ ايران
و ميشد جديدي ستمگر خود غلبه از بعد براندازد, را ستمگري ميخواست آنكه

شعر: اين مخاطب
بودي تو گرگم عاقبت ديدم چو ربÇودي در گرگم چنگال از  كه

بود/ ضعفا حامي وي دوران بم و زير اين تمام در ميگرفت, قرار
ايÇران تÇمام در اجÇنبي, قواي بهواسطة مملكت ف تصر و رضاشاه سقوط با
تا گرچه ضروري, موادغذايي جيرهبندي و بود عظيم مشكلي مردم معيشت مسأله
كاال كمبود بار كه ميشد موجب كوپن از سو¾استفاده اما بود; ضعفا به كمك ي حد
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كÇنترل اعÇمال همچنين و اعانه صندوق تأسيس كه كند, سنگيني ضعفا دوش بر
ميكاست/ محنت بار از ميگرديد; معمول وي طرف از كه كاال توزيع بر ممكن

را مÇوجود سÇتمهاي خÇود كÇرد, قيام دادن آزادي بهانة به كه دمÔكرات فرقة
در وي كه ميداد آزار را مردم بيشتر آن ديني ضد جنبه بخصوص و داد افزايش
سال در گرچه داد/ ادامه فرقه نادرست تبليغات با مبارزه بهوظيفة نيز شرايط آن
جايگزين محلي خوانين و مركزي حكومت ستم اما شد, برچيده فرقه طومار 132ë
اين در كه بود مواجه مركزي حكومت و محلي خوانين ستم با وي بار اين كه  گرديد

داد/ ادامه را خود وظيفه نيز مسير
قبلي, ستمگر بهجاي ستمگري شدن جانشين و شهر گشتن بهدست دست اين
1327 در لذا و است پايتخت از مملكت مفاسد تمام ريشة كه ساخت معتقد را وي
ملي نهضت و آزاديخواهي اشعه طلوع با مقارن ام اي اين كرد/ مكان نقل تهران به
رهÇبري و مÇليون هÇمراه كه ميبينيم را بزرگوار برادر دو هر اينجا در بود/ ايران
نهضت اين عالي هدف و اصالت از اطمينان با و دارند فعاليت ق مصد دكتر مرحوم
ميكنند/ فدا كاري و فعاليت آن مشكالت رفع و پيشرفت براي و شده همگام آن با
و پا ك و اصيل روحانيت به و داشت ديني عاليقي خود كه نيز ق مصد دكتر مرحوم
را بÇزرگواران ايÇن ارزش و قÇدر مÇينهاد, ارج بÇدان و گÇذاشÇته احÇترام مÇردمي
آزادي كوتاه دوران اواخر در بود/ مستظهر آنان پشتيباني به همواره و ميشناخت
او خاطر سخت نهضت مذهبي و ملي رهبران بين اختالف يافت, خاتمه كودتا با  كه
هÇمة بÇا و بÇرد به كار اختالف اين رفع در را خود كوشش تمام و كرد آشفته را
مراجع ذهن روشنكردن در همچنين و پرداخت مذا كره به زمينه اين در جناحها
زيرا كرد/ فراواني كوشش ملي نهضت با آنان كامل موافقت جلب و زمان مذهبي
كار هم را شوهر و زن اختالف حتي كه ÇÇ گذشته ذهني رسوبات هنوز دوران آن در
وقايع به بدبيني با نيز علما و ميكرد حكومت اذهان بر ÇÇ ميدانستند انگليسيها
عÇلماي بÇا مسير اين در ميبستند/ اجتماعي وقايع روي به چشم و مينگريستند
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نمود/ مالقات كاشان در يثربي آيتاهللا مرحوم جمله من و زمان
اوضاع در بحث و بررسي از احتراز با Gا كثر فانه متأس مرداد 28 كودتاي از بعد
كÇودتا حكومت تقويت موجب مستقيم بهطور نيز و غيرمستقيم بهطور مملكت
سياسي مستقيم مبارزه ايشان سرنيزه, حكومت استقرار با دوران اين در ميشدند/
افكار تنوير و آن اعم بهمعناي فرهنگي فعاليتهاي به و نديده ممكن و مفيد را
اقدام روشنگري به ميداد تشكيل منزلي در كه قرآن تفسير مجالس در و پرداختند

مينمود/
مÇهندس و سÇحابي دكÇتر آقÇايان با بخصوص و مهندسين اسالمي انجمن با
مورد شريعتي دكتر نيز بعدها و مينمود اقدام جوان طبقة افكار تنوير در بازرگان
و نزديك روابط نيز شريعتي استاد او پدر با و بود ايشان عالقهمندي و حمايت
اميد كه را جوان روشنفكران و دانشپژوهان ذهن روش اين با و داشت همكاري
فكÇري مÇبارزه براي را آنان نموده; اسالم كامل غناي ه متوج بودند, ايران آينده
بÇر بÇروجردي آيتاهللا مرحوم زعامت كه دوران اين در مينمود/ مسلح و آماده
را معظمله و داشته مرحوم آن با نزديكي و دوستانه روابط بود, مسلم علميه حوزة
مواقعي در و ميداد قرار كودتا حكومت مذهبي ضد جهتگيريهاي جريان در
مرحوم 133ê سال در وقتي Âمث مينمود/ متقاعد نظر اعمال و دخالت به را ايشان
فرمايشي انتخابات و نفت كنسرسيوم قرارداد بر اعتراض علت به كاشاني آيتاهللا
گرفته قرار لباس خلع و محا كمه تهديد معرض در حكومت طرف از و شده  گرفتار
امر اين مانع و كرده دخالت كه ساختند متقاعد را بروجردي آيتاهللا مرحوم بودند,
نÇيز زنجاني رضا آقا حاج آيتاهللا مرحوم براي جريان اين نظير همچنين شوند/

داد/ نجات را ايشان بروجردي آيتاهللا مرحوم دخالت كه بود آمده پيش
گÇرفتارشدن با بهبعد, 13ê2 سال از سابق, شاه ديكتاتوري استحكام از پس
درخÇواست بÇه مذهبي, و ملي شخصيتهاي از ديگر بسياري و طالقاني آيتاهللا
را آنجا در سخنراني جلسات تشكيل و هدايت مسجد سرپرستي طالقاني مرحوم



اجتماعي حقوقيو مقاالت مجموعه 264

بÇهعنوان ارشÇاد, حسÇينيه و مسÇجدالجÇواد تأسÇيس بÇا HتعاقبÇم و گرفت بهعهده
مشغول وظيفه انجام به نيز آنجا در مذهبي, فعاليتهاي و روشنگري  كانونهاي
و روشÇنفكران و جÇوان طÇبقة ه توج اصلي ماية خمير گفت ميتوان حق به بود/
جنبههاي به ه توج همچنين و آن اجتماعي غني جنبههاي و اسالم به دانشپژوهان
اين و مرا كز اين مرهون وقت, حكومت استبدادي و اخالقي ضد و اسالمي ضد

بود/ افراد
مذهبي كانونهاي و افراد بعضي طرف از و دولت تحريك به دوران اين در
كه ميآمد بهعمل افراد اين و مرا كز اين با مخالفتهايي سادهانديش و ب متعص
زمÇان عÇمدة مÇراجÇع بÇا تحصيل دوران از كه نزديك آشنايي با زنجاني مرحوم
قÇطعي تأثÇير از داشت طÇباطبايي مه الÇع مÇيالني, آيتاهللا مÇرحÇومان بخصوص
مÇيكرد, پÇيدا ضÇرورت كÇه مÇوقعيت هÇر در نÇيز و مينمود جلوگيري اقدامات
مÇورد در مثال بهعنوان مينمود/ اعالم را خود نظر اعالميهاي صدور با بهتنهايي
هجري از رسمي تقويم تغيير موضوع رستاخيز, حزب در عضويت به مردم الزام
در ميبردند به كار اسالمي پوشش كه بانواني براي تضييقات ايجاد شاهنشاهي, به

و/// دانشگاه و ادارات
را خود دستهجمعي فعاليتهاي د متعه روشنفكران از گروهي با 13ëì سال در
بشÇر" حÇقوق و آزادي از دفÇاع ايÇرانÇي "جÇمعيت بÇهنام كه تي جمعي عنوان زير
عÇظيمي سÇهم اسÇتبداد بÇا مبارزه در جمعيت اين ساخت/ متمركز شد, نامگذاري
كه ميكرد اعالم روز آن مبارز جمعيتهاي امضاي به كه اعالميهاي لين او داشت/
اين به كوشش است, نعزل Ôم سلطنت از است كرده نقض را خود سوگند چون شاه
شده كه مبحثهايي خلط اثر در كه زماني در همچنين گرديد/ صادر و تهيه جمعيت
از امريكا سياست چون و ميدانستند اسالم با تضاد در را بشر حقوق مردم تودة بود
اعالميههايي ايشان ميكردند; رد بن از را آن ميكرد, سياسي بهرهبرداري امر اين
كÇردن روشÇن در است, ر مقر اسالم در كه بهنحوي بشر حقوق معرفي با و داده
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تأيÇيد بÇا نÇيز و بشÇر حÇقوق جمعيت طرف از تاسوعا راهپيمايي كوشيد/ اذهان
آن مناسبت و شد برقرار مذهبي و روحاني شخصيتهاي ديگر و طالقاني آيتاهللا
كÇه نÇيز وقت حكÇومت و بÇود بشÇر حÇقوق جهاني روز آذر 19 با تصادف نيز
بÇا نÇميتوانست كÇند, مÇعرفي بشÇر حقوق طرفدار را خود جهان در ميخواست
موجب راهپيمايي اين امنيت و عظمت ورزد/ مخالفت مناسبت اين به راهپيمايي
برقرار روحانيون طرف از كه عاشورا راهپيمايي در تا شدند تشويق مردم كه  گرديد
خÇويش پربركت عمر (قمري) سال پنج و نود طي در جويند/ شركت بود, شده
در اسالم حقايق از همواره و نياسود حق رضاي كسب و خدمت و تحقيق از دمي

واسع¹/ ¹aر عليه اهللا ¹aر مينمود/ دفاع ناآ گاهان و منكران برابر



تشخيصصالحيتكانديداهاوآزاديانتخابات

/15 ص (چهارشنبه1372.6.24), ,1048 ش هوايي, كيهان /1

تناقضياتفاهم?1

هوايي: كيهان محترم نشرية
آن از و رسÇيد بÇهدستم Hتصادف روزنامه آن 1372.ë.ì رخ مو 10ê1 شمارة
خÇارج بÇراي Gمنحصر روزنامه اين كه است مصلحتي چه نميدانم كردم/ استفاده
عÇرضه جرايÇد ساير همانند روزنامهفروشي دكههاي در و ميشود ارسال  كشور
و مقاالت از داخل مقيم هموطنان نيست مصلحت كه است آن براي آيا نميگردد/
شود داده نشان خارج در كه است آن بر نظر آيا گردند? مطلع آن در مندرج اخبار

كرد/ درج جرايد در آزادانه را مطلبي هر ميتوان  كه
شÇده درج Âك روزنامه بهزعم ايران آزادي نهضت اعالميه مذكور شماره در
كنم اظهارنظري آن اصل به مراجعه با تا نديدهام را اعالميهاي چنين من هنوز بود/
ÇÇ آنان به و داشته آشنايي نهضت رهبران و مديران با آنكه عين در طرفي از و
و ارادت ÇÇ بÇازرگان مهندس آقاي جناب و سحابي دكتر آقاي جناب بخصوص
تنها ميآورم بهخاطر كه جايي تا اما نيستم آزادي نهضت عضو ولي دارم, اعتقاد
آزادي نهضت آمده; بهوجود اسالمي اعتقادات مبناي بر كه متشكل سياسي حزب
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آن از و كرده معطوف نهضت اعالميه به را خود ه توج ندارم قصد من است/ ايران
براي را خود آمادگي حال عين در و ///> روزنامه: آن عبارات اين بلكه كنم دفاع
تشويق مرا ميداريم///,> اعالم زمينه اين در مطروحه انتقادات و نظرات دريافت
Hصرف نه و ÇÇ حقوق علم ديد از Hصرف اعالميه آن به روزنامه پاسخ مورد در كه  كرد
بهعمل روز سياستهاي بهاقتضاي كه تفسيرهايي به مستند هم آن قانون, عبارات
روزنÇامه اظهارنظر مورد در ÇÇ آن اجتماعي سياسي جنبه از صرفنظر و ميآيد

باشم/ داشته بحثي

1. George Riper

سيستمهاي از انتقاد مقام در ريپر1 ژرژ فرانسوي فيلسوف حقوقدانان از يكي
بÇا ÇÇ مÇيباشد وي خاص موردنظر كه فرانسه بخصوص ÇÇ غرب متداول حقوقي
پارلمان هرچه كه ميكنند ر تصو حقوقدانان <ا كثر مينويسد: حدود اين در عبارتي
عÇلم آورنÇد بÇهعمل قوانين از سياسي مراجع كه تفسيري هر و بنويسد و بگويد
و صاف جويبار مانند را حقوق علم ا گر كه زد مثال چنين ميتوان است/ حقوق
سازمانهاي و پارلمان را آن ميتوان كه ÇÇ ساختماني وسط از كه كنيم ر تصو زاللي
ايÇن خÇروج مÇحل در HالبÇغ حقوقدانان ميكند, عبور ÇÇ دانست مملكت سياسي
ميكنند استفاده ميشود خارج كه آلوده مختصر ولو Hاحيان آب از و نشسته جويبار
ساختمان كه بنشينند سرچشمه در و ساختمان اين باالدست بايد اينان آنكه حال و
تابع نيز سياسي سازمانهاي و پارلمان زيرا گردد; سيراب آنها فكري جريان از هم

آن/> خالق نه هستند حقوق علم مخلوق آنها ميباشند/ حقوق علم
" ÕهÇ Öa ر � مÔا Ôاختالف" نبوي حديث به ه باتوج شيعه فقه سيستم در خوشبختانه
از هÇيچيك و مÇيگردد فÇقه غÇنيشدن مÇوجب فقها نظر تضاد حتي و اختالف
انحصاري نظر بهعنوان را خود نظر Gمنحصر نميتواند متضاد يا مختلف اجتهادات
اصول و عقايد روح قلمرو در مختلف فتاواي و نظرها اين همه ولي كند, تعرفه
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و است رفته به كار نيز ما اساسي قانون تنظيم در نكته همين است/ ع تشي مكتب
هر براي اساسي قانون در دارد/ حكومت ارگانها تمام بر كه شده وضع كلي اصول
اين اهم از نشود/ تخطي كلي اصول از كه است شده برقرار نظارت نحوهاي نهادي
مÇلت رأي <مÇيزان عبارت با انقالب فقيد رهبر كه است ملت" "حا كميت اصول
قانوني هر بنابراين كردند/ بيان نمايند درك همگان كه ساده بهزباني را آن است>
گÇروه يا افراد بهاختيار را آن ëì اصل برخالف يا كند خدشهدار را اصل اين  كه
رد را آن نگهبان شوراي Hمسلم و است اساسي قانون روح خالف دهد قرار خاص
بايد نيز ميآورد بهعمل اساسي قانون از Hاحيان شورا آن كه هم تفاسيري ميكند/
فعلي طرز هم ا گر ميشود, نتيجه گيري بيان اين با باشد/ كلي اصل اين با منطبق
حÇقوق مÇطابق ولي بÇاشد قانون ظاهر مطابق انتخابات كليه كانديداهاي  گزينش
نميباشد/ است" ملت رأي "ميزان شعار و اساسي قانون روح حريت, اصل اسالمي,
اعÇالم خÇليف¹اللÇهي لحÇاظ از را انسÇان حا كÇميت كه اساسي قانون ëì اصل
كند سلب انسان از را الهي حق اين نميتواند <هيچكس كه ميكند تصريح ميدارد,
و انتخاب حق سلب بنابراين و دهد/> قرار خاص گروهي يا فرد منافع خدمت در يا
سقيم) يا (صحيح نظر طبق بر كه كساني بين از Hصرف انتخاب به مردم مجبوركردن
مجلس طرف از ا گر چهبسا و است الهي حق اين سلب شايستهاند, حكومتي مراجع
تفسير چون ولي ميكرد; رد را آن نگهبان شوراي ميشد تصويب قانوني چنين
آمده عمل به خود اقتدار توسعة مسير در و نگهبان شوراي خود طرف از 99 اصل
اساسي قانون روح برخالف كه را تفسير اين نبود, ر متصو آن بر نيز كنترلي و است
مخالف و حقوقي ديد از مخالف ÇÇ مخالفين نظرات و دادند قرار عمل مورد است
و نشÇدند مÇيزگردي تشكÇيل به حاضر حتي و شد گرفته ناديده ÇÇ سياسي ديد از
كه جايي دانستند/ مغاير بودند قايل كه خطاناپذيري مقام با را ميزي چنين تشكيل
قرار قانوني خاص كنترل تحت رهبري معظم مقام حتي و مملكت مقامات تمام
خود اختيارات ر مفس كه وقتي هم آن يكجانبه تفسيرات كه نيست صحيح دارند
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بماند/ كنترل بدون ميدهد توسعه را
سياسي, اقتصادي, مهم بسيار مساÄل <در ميدارد: ر مقر اساسي قانون ë9 اصل
مÇراجÇعه و هÇمهپرسي راه از نه قنÇم ه قو اعمال است ممكن فرهنگي و اجتماعي
ملت از كه تفسيري از تر مهم مسألهاي چه گيرد////> صورت مردم آراي به مستقيم
شوراي كه را تفسيري Gبدو اصل اين از استفاده با بود حق ميكند?! اختيار سلب

جÇمهوري, رياست رهبري, خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان شوراي اساسي: قانون 99 اصل /1
دارد/ برعهده را همهپرسي و عمومي آراي به مراجعه و اسالمي شوراي مجلس

قرار تضييق مورد را ملت حا كميت دايره و آورده بهعمل 1 99 اصل از نگهبان
ميشد/ گذاشته بهرفراندم است, داده

مÇردم> مÇنتخب <نÇمايندگان از مÇتشكل را اسالمي شوراي مجلس ë8 اصل
مخفي رأي با و مستقيم بهطور كه ملت <نمايندگان از را مجلس ì2 اصل و ميداند
رأي <با را رÄيسجمهور انتخاب 11ê اصل و ميداند متشكل ميشوند> انتخاب
آمده بهعمل 99 اصل از كه ناروايي تفسير اجراي با ميدارد/ اعالم مردم> مستقيم
و كرده تلقي رأيدهندگان قيم را خود نگهبان شوراي واقع در گزينش, سيستم با و
بديهي مينمايد/ محصور ميپسندد شورا خود كه كساني انتخاب دايره در را آنها
كه كساني و نمينهند گردن را قيمومتي انساني حريت احساس با كه كساني است
انÇتخابات در شركت از Hطبع نميپسندند را شده گزينش كانديداهاي از هيچيك
فانه متأس ديديم/ كه ميشود سقوطي دچار مأخوذه آراي تعداد و ميكنند استنكاف
درون از را آن موريانه همچون و بوده مضر نظام استحكام براي Hنهايت امري چنين
ÇÇ قانون عبارات بهمستمسك و شده ه توج قانون ظواهر به هرگاه مينمايد/ پوك
آن از بهاطاعت محكوم ملت فقط و ميرود به كار اسكات براي Hغالب فانه متأس  كه
با روشي چنين Á او گفت بايد كنند توجيه بخواهند را روش اين ÇÇ ميشوند شناخته
اسالميآزادي و انساني اصل و حقوق علم با Hثاني دارد/ منافات اساسي قانون روح
هيچ كه است ر مقر س مقد شرع در كه همانطور Hثالث است/ تضاد در افراد ارادة
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حكومتي) سازمانهاي (و ملتي هيچ درآورد بهرقيت را خود نميتواند آزادي فرد
بپذيرد/ را رقيت كرده رها را ملي حا كميت و اختيار از جزÄي حتي نميتواند نيز

شÇريعت روح بÇا بÇاشد مÇنطبق قÇوانÇين عبارات با Hفرض روش اين عليهذا
استفاده به مجبور ديد كه همين رأيدهنده و است تضاد در حقوق علم با و اسالمي
خودداري آن مصرف از پختهاند, برايش او اطالع بدون ديگران كه است آشي از
ممنوعيت بودن, ايران تابع بودن, ايرانياالصل Âمث ÇÇ شرايط بعضي بلي, ميكند/
فÇقط را ÇÇ //// و وزارت از شÇدهانÇد ايÇران تÇبعة و بÇوده خÇارج تÇبعة كÇه  كساني
قوة طرف از شرايط اينگونه به فقط بايد و كنند احراز ميتوانند دولتي سازمانهاي
مÇدبر, و مدير ÇÇ شرايط ساير عدم يا وجود تشخيص ولي شود, رسيدگي مجريه
مذهب و اسالمي جمهوري مباني به معتقد و مÆمن , تقوي× و امانت سابقه, حسن
سال پانزده به كه را فردي چگونه شود/ وا گذار ملت بهعهده بايد ÇÇ كشور/// رسمي
را اعÇلم بÇلكه ديÇني عÇالم نÇهتنها كÇه ميدانÇيم موظف ميرسد (اناث) سال نه يا
كÇه خÇود وكÇيل و نماينده انتخاب در را او ولي كند, تقليد او از و داده تشخيص

ميبريم/ به كار او مورد در قيمومت و ميدانيم محجور است كمتر تش اهمي
بر شده اعمال محدوديتهاي توجيه براي فقط ميبينند مردم ديگر طرف از
مÇيدهد تÇوسعه را آنها آزاديهاي كه قوانيني ولي ميشود, استناد قانون به آنها
گÇاهي شÇده تÇصويب است سÇالي ده نزديك كه احزاب قانون ميشود/ فراموش
در تهران موقت جمعه اÄمه از يكي حتي و است شده عمل كاريكاتور بهصورت
اظهار نشود و نشده اجرا اينكه از و دانسته مضر را احزاب قانون نماز خطبههاي

است/ كرده ت مسر و رضايت
حقوقي ديد از Hصرف و بپردازم مطلب سياسي جنبه بررسي به ندارم قصد چون

ميدهم/ خاتمه جا بههمين را مطلب كردهام ه توج روزنامه پاسخ به



/10 ص ,(1372 مهر 3 (شنبه ,20014 ش اطالعات, روزنامة /1

رعايتقانوندرمحا كمات1

را عÇمومي افكÇار و جرايد ه توج Gاخير كه هام/// ات دادرسي جريان مطالعه از
بنويسم, مطلبي مورد اين در كه بودم شده م مصم دادگاه اداره طرز و بود كرده جلب
جÇانبداري بÇر حÇمل مÇطلب هر نوشتن شده ايجاد جو در كه جهت آن از ولي
شدم منصرف لذا نبود, صادره رأي و امر ماهيت به من نظر آنكه حال و ميگرديد
قطعي رأي طبق كه ديدم روزنامه در قضايي مقامات از صادره ديگري نامه اينكه تا
ماده صريح طبق آنكه حال و بود شده پذيرفته منقول مال در شفعه حق صادره
است/ پذيرش قابل غيرمنقول اموال مورد در Gمنحصر شفعه حق مدني قانون 808
رات مقر صريح برخالف پرونده قاضي كه بود آن موضوع دو اين مشترك وجه

بود/ كرده استناد خويش اجتهادي نظر به و داده رأي قانوني
مورد مجازات كه مواردي در جنايي, دادگاه قبلي كيفري دادرسي آيين طبق
قضات اين انتخاب و ميشد تشكيل عضو پنج از بود, اعدام كيفرخواست تقاضاي
و شÇغل هÇر بÇراي داشÇتند/ تÇجربه و كÇار سابقه سال پانزده حداقل كه بود چنان
و كافي علم است: ضروري مشاغل در اساسي شرط دو وجود قضاوت بخصوص
همطراز بايد را شرط دو هر الاقل دارد, م تقد تجربه نگوييم ا گر كه كافي; تجربه
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واحد قاضي دراختيار مجازاتها شديدترين تعيين Âفع فانه متأس داريم/ محسوب

رحم¹اهللا مطهري آيتاهللا و طالقاني آيتاهللا زنجاني, دابوالفضل سي آيتاهللا مقاالت روحانيت, و مرجعيت /1
عليهم/

فÇعلي شرايط در حتي و داده اجازه را ي تجز به اجتهاد فقها1 از بعضي دارد/ قرار
توصيه را مرجعيت شوراي وجود و تشكيل همچنين و ميدانند ضروري اجتماعي
خÇالف نميتوان را دادگاه كردن شورايي به توصيه و اعتقاد بنابراين, مينمايند/
بوده عمل مورد گذشته زمان در كه قانوني و رات مقر هر طرفي از دانست/ شرع
بÇلكه شÇود, گÇذاشÇته كÇنار و منسوخ و شده تلقي شرع خالف Hلزوم نبايد است,
ب بند طبق نيز ما و بود شده اخذ ملل ساير تجربيات از استفاده با آنها از بسياري
در ديگÇران تجارب از هستيم موظف اسالمي جمهوري اساسي قانون م دو اصل
اسÇالمي اصÇول با تجربيات و رات مقر اين از آنچه و كنيم استفاده زمينهها همه
ايÇنكه بهجاي نيست بهتر آيا گيرد/ قرار نيز ما عمل مورد باشد, نداشته مغايرت
آنها خانواده Hتبع و خصوصي) عيان مد و متهمين Hاحيان و (متهم نفر چند سرنوشت
يا سه از مركب هيأتي دهيم, قرار قانون) نه (و او اجتهاد و نفر يك دراختيار را

كنيم? كار اين مأمور قانون) رعايت به الزام (با را نفر پنج
قÇانون زمÇينهها هÇمه در تنها نه نيست/ بد Hلزوم است, مانده سابق از آنچه
رعايت عدم از ما هستيم/ نيز قانون" "تورم دچار حتي بلكه داريم, كافي بهاندازه
بر ر تصو فانه متأس بد/ قانون وجود يا و آن فقدان از تا ميبريم, رنج بيشتر قانون
مستحكم مصالح و آجرفرش البد حتي است بد مانده, سابق از چه هر كه است اين

عدليه! ساختمان
و رسمي متون و مكاتبات و <اسناد تمام ميدارد ر مقر اساسي قانون 1ë اصل
آنان تا باشد; مردم تمام براي فهم قابل كه باشد, فارسي بهزبان بايد درسي>  كتب
و دادگاه در آنها سرنوشت اينكه نه بدانند, صريح و روشن بهطور را خود تكليف
و فتوا چه ارجاع مورد قاضي كه باشد داشته اقبال و بخت به بستگي شعب به ارجاع



273 محا كمات قانوندر رعايت

نمايد/ اعمال را نظري
بالفاصله بايد دادرسي ختم اعالم از بعد سابق جزايي محا كم دادرسي آيين در
شور پايان تا ميشدند, شور وارد قضات كه جنايي محا كمات در و ميشد داده رأي
در درواقع و ضروريات براي مگر نميشدند, خارج محكمه از رأي رسمي اعالم و
كار محبوس آنان ميانجاميد, نيز دادگستري در بيتوته كردن به گاهي كه مدت اين
در فانه متأس ولي بود; كمتر نفوذ اعمال توهم و امكان طريق بدين و بودند خويش
عوضكردن نفوذ, اعمال مات: توه همه گونه محا كمات, طرز و فعلي دادرسي آيين

ميشود/ ايجاد مردم ذهن در و/// رأي
تنها بايد آن, اجراي و مجازات به <حكم ميدارد: ر مقر اساسي قانون 3ì اصل
در مذكور اصول تمام در نيز و باشد/> قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از
به مستند اينكه نه باشد, فارسي به بايد ( كه قانون رعايت از ملت" "حقوق مبحث
بÇهمنزله قانون از تخطي بنابراين و است شده نامبرده عربي) هم آن فقهي  كتب
بÇه قÇضاÄيه قÇوه بÇه مربوط اصول تمام در همچنين است/ ملت حقوق به تجاوز
بايد دادگاهها <احكام است: شده ر مقر 1ìì اصل در است/ شده امر قانون رعايت
شÇده صÇادر حكÇم آن براساس كه باشد اصولي و قانون مواد به مستند و مستدل
است موظف <قاضي كه است شده تبيين و تصريح Gمجدد 1ì7 اصل در و است/>
بعد وي كه درصورتي فقط و بيابد/> نه مدو قوانين در را دعوا هر حكم كند  كوشش
استناد <با ميتواند كند, پيدا را مورد با انطباق قابل قانوني نتوانست كوشش اين از
تشÇخيص نÇمايد/> صÇادر را قÇضيه حكÇم مÇعتبر فتاوي يا اسالمي معتبر بهمنابع
صالحيت قلمرو در Hصرف اسالمي رات مقر با قانون يك مطابقت عدم يا مطابقت
را خÇود قانوني تكليف مردم كه است آن براي همه اين و است; نگهبان شوراي
بدانند و باشند داشته دسترس در مادري بهزبان و ن مدو بهصورت را آن و بدانند
و فقهي كتب به استناد با ولو رات مقر اين از تجاوز دارند/ حقوقي چه و وظايف چه
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برخالف كه قاضياي بنابراين ميسازد/ متزلزل جامعه در را امنيت و نظم معتبر,
قتل به متهم بازداشت قرار خود شخصي فتواي استناد به و مجلس ب مصو قانون
ماده برخالف كه قاضياي همچنين و ميسازد, آزاد را وي و كرده تبديل را عمد
فÇتاوي اشÇهر بر مشتمل قانون اين اينكه به ه باتوج (بخصوص مدني قانون 808
بÇرحسب است) گÇرفته قÇرار نÇيز اسÇالمي شÇوراي مÇجلس بررسي مورد و است
مÇنقول مÇال در را شÇفعه به اخذ ديگر فقهي كتب به اشاره و خود فقهي استنباط
قانون از ناخواسته يا خواسته قاضي زيرا ميباشد; انتظامي پيگيري قابل ميپذيرد,
(بÇخصوص قوانين احترام و رعايت به نسبت Âقب كه را سوگندي و كرده تخلف
و مÇراجÇع هÇمه كÇه است درحÇالي ايÇن و گذاشÇته زيرپا كرده ياد اساسي) قانون
دارند/ تأ كيد قانون رعايت به خود سخنان همه در قضاÄيه قوه رياست بخصوص
ميشود ملتزم ميكند; ياد سوگندي چنان و ميپذيرد را قضا شغل شخص, كه روزي
صÇحيح را تعهدي چنين هرگاه كند/ عمل آنها در مندرج فتاواي و قوانين به  كه
خويش رأي با را قانون كه بار ل او الاقل يا و بپذيرد را قضاوت شغل نبايد نميداند,
استعفا قضاوت از ندارد, امكان او براي سوگند ايفاي آنكه علت به ديد تضاد در
نÇظر استناد به قضات از هاي عد فانه متأس بگذارد/ پا زير را سوگند اينكه نه  كند;
از كه ميدانند موظف را قانون Âعم و ميگذارند زيرپا را قوانين خويش, اجتهادي

بالعكس/ نه كند تبعيت آنان نظر
آن, رسÇمي اعÇالم و رأي صدور از قبل كه باشد بهنحوي بايد دادرسي طرز
جÇريانهاي و مÇصاحبه از قÇضات و زد حÇدس را قÇاضي نÇظر نتوان بههيچوجه
كنند احتراز بايد خارجي و داخلي سياسي مساÄل در اظهارنظر و دخالت و جنجالي
غÇير در كÇه مÇيكنيم مشاهده رأيالعين به شود, حفظ شغلشان س تقد و ابهت تا
اعÇمال رأي, تعويض تعبير, سو¾ مورد صادركنند, رأي نحوي هر به اينصورت

ميگيرند/ قرار و//// نفوذ
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بايد است, تخلفات اينگونه اتكاي مورد Hغالب كه اجتهاد لغت مورد در اما و
است عبارت است آمده بهعمل آن از كه تعريفي بنابر اجتهاد شود/ داده توضيحي
شرعي> حكم به نسبت گمان تحصيل راه در طاقت و توانايي همه بردن كار <به از:
كه كساني با مطلق مجتهد بهعنوان و تعريف اين مشمول مجتهد است بديهي  كه
سÇادهترين است/ مÇتفاوت Âكام نمايند قضاوت بايد دادگستري قضات بهعنوان
عربي زبان دانستن كار ابزار و ضرورت لين او اجتهاد آن براي كه است آن تفاوت
ايÇرانÇي قاضي يك كار ابزار ضروريترين و ضرورت لين او آنكه حال و است
و مÇيباشد رسÇمي زبÇان 1ë اصÇل بÇهموجب كه است فارسي زبان كامل دانستن

:166 اصل باشد/ قانون بهموجب و صالح دادگاه طريق از تنها بايد آن اجراي و مجازات به حكم :36 اصل /1
است/ شده صادر حكم آن براساس كه باشد اصولي و قانون مواد به مستند و مستدل بايد دادگاهها احكام

بÇه اسÇتناد با نيابد ا گر و بيابد نه مدو قوانين در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضي :167 اصل
يا اجمال يا نقص يا سكوت بهانة به نميتواند و نمايد صادر را قضيه حكم معتبر فتاوي يا اسالمي معتبر منابع

ورزد/ امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگي از نه مدو قوانين تعارض

ميكند بيان را قضات كار طرز كه اساسي قانون 1 3ì و 1ì7 و 1ìì اصول همچنين
اعلم فيالمثل چنانچه دارند/ نياز فارسي زبان و قانون فهم به آنها كه ميدهد نشان
نباشد; آ گاه جاريه قوانين و فارسي زبان به هرگاه شود, زنده اسالم تاريخ علماي
قلمرو در اجتهاد از منظور عليه بنا¾ و برآيد, قضا شغل عهده از بود نخواهد قادر
براي كه علومي از است/> قوانين رات مقر از احكام استنباط در <اجتهاد قضاÄيه قوه
جز نيست, ضروري قضاوت مقام در هيچيك شمردهاند, الزم اجتهاد مقام حصول
اصÇطالح عليهذا ميشود/ تدريس حقوق دانشكدههاي در هم آن كه اصول علم
مÇطلق اجتهاد بخصوص و شرعي اجتهاد بهمعناي قضاÄيه قوه قلمرو در "اجتهاد"
ه اتوجÇب بدانÇيم, يكي قلمرو دو هر در را كلمه اين معناي انه مصر هرگاه نيست/
و ميدانند صحيح را اجتهاد در ي تجز امروز دوران مجتهدين از بسياري بهاينكه
بهمعنايي بايد "مجتهد" كلمه از مقنن منظور اساسي قانون اصول مجموع به ه باتوج
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صÇفات قÇاضي بÇراي كÇه بخصوص شود گرفته شرعي مطلق معناي از اعم الاقل
لحاظ از آنكه حال و است آمده رديف قضايي" امور به آ گاه عادل, مجتهد, "قاضي,
شرعي مجتهد منظور ا گر و نيست مجتهد نباشد عادل تا باشد كه درجه هر در دانش

مصطفاÄي آقاي طرف از شخصي///" اجتهاد و "قانون عنوان با مختصري مقالة اخير, مقالة چاپ دنبال به /1
ميشود: نقل (1372 (مهر سوم, شمارة اطالعات, روزنامة از Hعين كه شد نوشته آن توضيح و تأييد در

به كه بود شده درج درمحا كمات" قانون "رعايت عنوان با جالب مقالهاي مورخة1372.7.3, روزنامة <در
اسÇاسي قÇانون بÇه كÇه است خورده سوگند كه قاضي آيا داشت/ اشارت عدليه مشكالت عمدهترين از يكي
بگيرد نديده را قانون شخصي اجتهاد بهانة به دارد حق نمايد رعايت را به مصو قوانين بايد Hتبع و باشد وفادار
شÇناخته مÇجاز خÇودش) فتواي (بنابر قاضي اين نظر در هم سوگند شكستن آيا بشكند?! را خود سوگند و
هÇر بÇه كند/ تحمل را سوگند شكستن و عهد نقض مجازات بايد و بوده تعقيب قابل قاضي چنين ميشود?!
مردم و ندارد را قضاوت اجازة ديگر الاقل نكنند مجازاتش هم ا گر ميشكند را خود سوگند كه قاضي جهت
تأليف عدليه و داور كتاب خواندم را مذكور مقالة كه ايام همين در كنند/ اعتماد نميتوانند حقا قاضي چنين به
كرده درج مجلس در را مصدق دكتر نطق كتاب 148 و 147 صفحات در ميكردم, مطالعه را عاقلي باقر دكتر
قبل سال نود در كه ميكنم اضافه مه مقد عنوان به و ميكنم نقل مناسبت همين به را آن از قسمتي Âذي كه بود
مشروطيت انقالب و كرد عدالتخانه تأسيس خواهان را مردم كه بود رويهاي چنين اتخاذ و جو چنين وجود

رساند/> پيروزي به را
ÇÇ ميشناسند خوب را ايشان هم الوزرا¾ رÄيس آقاي كه ÇÇ فارس مستوفي عليخان محمد ميرزا آقاي ///>
مÇيبرند تشريف داور آقاي ندارد/ منظمي معاش يك يعني است غيرمعلوم زندگانيشان وضع خيلي ايشان
چهارصد باشد غيرمنظم او معيشت كه كسي البته ميكنند/ دعوت تميز عضويت براي را ايشان و ايشان منزل
با خالصه ميگذارد/ پايش جاي را سرش و ميكند سير را عرش بدهند او به را تميز عضويت حقوق تومان
بخورند قسم عدليه در و بروند بايد فردا كه خواندند روزنامه در ايشان كه وقتي ولي كردند, مذا كره ايشان
حفظ را خودم عقيده و مذهب Hحقيقت است سال شصت بنده كه عدليه وزير به نوشتند كاغذي يك برداشتند
وجود قوانيني يك شايد نكنم رفتار دولتي قوانين برخالف كه بخورم قسم و بيايم ا گر حاال كردم كار و  كردم
كÇنيد///> مÇعاف خÇدمت ايÇن از مÇرا مÇيكنم خÇواهش بنابراين ندهد, اجازه را آن من مذهب كه باشد داشته

سپردندي/ قدم مردي به كه الماضين معشر رحماهللا

است/1 زايد "عادل" ذ كر بود



/(1373 ارديبهشت 10 (شنبه ,20182 ش اطالعات, روزنامه /1

درحاشيهتحريمتسليحاتيبوسني1

گشادهاند را سگ و بسته را سنگ

برده انسانيت از بويي كه را انساني هر بلكه و مسلمان هر دل بوسني قضاياي
بهعمل فراوان تقاضا و سخنراني مقاله, زمينه اين در گرچه ميآورد/ درد به باشد
معهذا: نميگذارد, باقي مخلص كمارزش Hاحيان اظهارنظر براي جايي و است آمده

نجوشم>/ كه رم ميس آتش سر بر <نبود
را حادثه و درد كه عللي ل او بايد فاجعه هر از جلوگيري و درد هر درمان براي
Hثاني ميكند, آسان را بال دفع Á او بررسي اين كرد/ بررسي است آورده بهوجود
براي تا ميكند هشيار ميدهند اهميت تجربه به كه را دولتهايي و ملل و انسانها

كنند/ احتراز علت ايجاد از معلول حدوث از احتراز امكان
تركان طرف از پيش سال دويست حدود در كه ستمي فاجعة از صرفنظر
ساخت, مستقر آنها در را انتقام و كينه حس و شد انجام صربها به نسبت عثماني
جهان غيرمسلمان كشورهاي در اسالم از كه غلطي و ناروا تفسير و تعبير با Áاصو
خÇود به و دارند وحشت اسالمي حكومت نام از دولتها اين است; شده عرضه
ملل ميان در اسالمي نظام يك استقرار از است شده طريق هر به ميدهند اجازه
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در اسالم از نادرست تصوير اين چون كنند/ جلوگيري واتيكان جوار در و مسيحي
سازمان كوچكتر, بسيار وقايع براي كه مللي است, شده مستقر نيز آنها مردم ذهن
مورد اين در ميدهند; قرار فشار تحت و كرده استيضاح را خود دولتهاي و ملل

نميدهند/ نشان حركتي و هيجان چندان
قضيه حل مورد در را خود ضعف تا كنون نيز امنيت شوراي و ملل سازمان
صربستان حكومت حتي بلكه بزرگ دولتهاي نهتنها فانه متأس و است داده نشان
ايÇن و نÇميكنند" Çرد Ôخ "تره اصطالح به آنها اعالميههاي و تصميمات براي نيز
سÇاليان طي در كه دولتهاست بعضي اقدامات معلول ملل سازمان ارزش سقوط
مÇلل سÇازمان تÇوصيههاي بÇه كرده, رفتار بينالمللي روابط عرف برخالف دراز
جري نيز را صربها حتي و ديگران امر اين به تجاهر بالنتيجه نكردهاند/ هي توج

است/  كرده
را سگ و بسته را "سنگ ضربالمثل مصداق به ملل سازمان ديگر طرف از
مردم به نتوان كه است شده موجب تسليحاتي تحريم با و نموده عمل  گشودهاند"
حكومت پيشرفته سالحهاي به ز مجه صربها آنكه حال و رساند اسلحه بوسني
بÇوسني مردم به كمكي نهتنها ملل سازمان طريق بدين هستند/ سابق يوگسالوي
راه در امنيت شوراي حتي و است; گرفته آنها از نيز را دفاع امكان بلكه نكرده,

است/ كرده سنگاندازي نيز ناتو ناچيز  كمك
بÇايد ميتواند ملل سازمان ا گر كه است آن انساني هر آرزوي است بديهي
كه است داده نشان تا كنون Âعم چون فانه متأس ولي بگيرد, را نسلكشي اين جلوي
تÇحريم اين لغو ميگيرد/ قرار تقاضا مورد تسليحاتي لغو نيست; كار اين به قادر
حمايت از كه را بوسني ملت Hنهايت ولي بيفزايد, جنگ ت شد به امر بدو در شايد
لونقاتÔي ذينلل ن ذÔا <و ميسازد, خويشتن از دفاع به قادر است محروم ملل سازمان
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است شده داده [جهاد] اجازه كردهاند, كارزار آنان با مشركان] ] كه مÆمنان] [از كساني به /39 آيه , حج سوره /1
ديدهاند/ ستم كه چرا

سازمان كه است آن به موكول تحريم لغو درخواست است بديهي ظÔلمÔوا///>1/ م Ô Úu اب
واال دهÇد خاتمه فاجعه اين به مسالمتآميز طرق از نتواند امنيت شوراي و ملل

ÇÇ دفاع و حمله ÇÇ جنگ به جا يك و قطع طور به كه است آن انسانها همه آرزوي
امروز دنياي در فانه متأس شود/ جلوگيري انسانها شدن كشته از تا شود, داده خاتمه
همانطور ميخورد, بهچشم تي ني خلوص كمتر و شده سياست به آلوده چيز همه
بÇهصورت سÇياستمدارانÇه را آنها از طرفداري ماسك بوسني واقعي مخالفين  كه
قضايا با تبليغاتي و سياستمدارانه نيز بوسني موافق دولتهاي از بسياري ميزنند,

دارند/ برخورد



/(1374 مرداد و (تير ,23 شمارة چهارم, سال سبز, برگ مجلة /1

تجديدنظردرقانونمطبوعات1

قوانين تدوين و تهيه مورد در كلي نظر

نيز ديگري نوع از م تور بلكه شدهايم, اقتصادي م تور دچار نهتنها ما فانه متأس
نيست/ آشكار همگان بر تورم اين كه تفاوت اين با ميدهد; آزار را جامعه

و ميشود منتشر صفحه هزار از) بيشتر ( گاهي حدود با لي مفص نشرية سال هر
حقوقدانÇان, بلكه عادي مردم نهتنها كه ميكند درج را سال آن به مصو رات مقر
بÇودجه قانون هنوز ميشوند/ سرگردان عظيم تل اين ميان در نيز وكال و قضات

ميشود/ نوشته آن بر ه اصالحي چندين درنيامده, اجرا بهمرحلة
و شده نوشته قانون چندين بعد به 13ë9 سال از دادگستري سازمان مورد در
بÇهرغم كه عام دادگاههاي اخير قانون كرده/ پنبه را قبلي رشتههاي تمام يك هر
تصويب لجاج و اصرار با حقوقدانان, و وكال عمومي, دادگاههاي قضات مخالفت
و شد خواهد دچار سرنوشت همان به دادگستري ريختن درهم از بعد Hممسل شد,

كرد/ خواهد جذب خود به را ه اصالحي چندين
در باشد/ قانون عيوب و نواقص تشخيص دنبال به بايد قانون اصالح يا نسخ
مقتضيات اينكه يا و ميشود فهميده زمان طي در قانون نواقص تÃوري, و عمل
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دارد/ ضرورت آن براي راتي مقر تدوين كه ميآيد بهوجود اجتماع در جديدي

كليات و قانون روح

در مÇيگردد, مÇطرح قÇانون يك كÇليات GدوÇب نيز مجلس در كه همانطور
قانون در Áمعمو كرد/ رسيدگي آن كليات به بايد Gبدو نيز طرح يك نقد و بررسي
هدف كرده, توجيه را آن تدوين و تهيه به اقدام كه شود نوشته بايد توجيهي مه مقد
و ÇÇ است مÇندرج قÇانون تÇمام در كÇه مشÇتركي وجÇه كÇند/ بيان را آن از نهايي
در مشترك وجه اين ÇÇ است ساري و جاري بدن اجزاي تمام در روح كه همانطور
قانون" "روح حقوقدانان اصطالح در را آن دارد; وجود قانون فصول و اجزا تمام
يك است, هÇماهنگ و همنواخت سالم انسانهاي روح كه همانگونه ميگويند/
گÇاهي امÇا دارد/ هÇماهنگ روحÇي نيز جامعه نيازهاي با منطبق و صحيح قانون
رغم به يا شخصي مصالح جهت از كه ميكنند دنبال را هدفي معنا در تهيه كنندگان
تشÇتت, مÇا كه اينجاست در ميكنند/ پنهان را آن اجتماعي مصالح خويش, ميل
لبÇاس خÇود نÇيت بÇه اينكه يا ميكنيم, مشاهده قانون در را تناقضها و تعارض
به بدهند شخص به اينكه جاي به را قدرت فيالمثل و ميپوشانند آزاديخواهي
بررسي كه را مطبوعات پيشنهادي اليحة دهد/ انجام را كار همان كه ميدهند هيأتي

ميكنيم/ مشاهده آن در گذشت آنچه از رگههايي  كنيم,

پروانه صدور و نظارت هيأت

Âعم و است شده ذ كر قبلي قانون در كه هستند همانها نظارت هيأت اعضاي
تÇحميل از مÇقامات گرچه هستند/ حكومتي مقامات تابع صددرصد هيأتي چنين
يÇا سانسور هيأت اين ط توس ميتوانند سهولت به اما شدهاند ممنوع بهمطبوعات
وكال, كانون طرف از وكالت پروانة كه همانگونه كنند/ تحميل را خودسانسوري
هيأت اين Âك نگوييم ا گر ميشود, داده و/// پزشكي نظام طرف از پزشكي پروانه
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باشند آنان منتخب آن اعضاي نصف بايد الاقل باشند, مطبوعات خود منتخب بايد
بÇلكه ميكند, شركت مطبوعات نمايندگي به نفر يك نهتنها مربوطه مادة در  كه
آنكÇه حÇال و (13 مÇاده ë (تبصرة كنند تأييد ديگر هاي عد بايد را او صالحيت
مطبوعاتي مساÄل در نشريه دارندة است/ صالحيت دليل خود نشريه پروانة داشتن
است خانه صاحب اينجا او Áاصو دارد/ بيشتري صالحيت هيأت, اعضاي ساير از
كه كرد تصريح بايد كند/ تأييد را ميزبان صالحيت بايد مهمان كه است ب تعج و
در كÇه اليحه متن چاپ در Hتوضيح باشد/ دولت عضو نبايد منتخب نمايندة اين
مÇنتخب عضو صالحيت بايد كه اعضايي جزو است, شده درج روزنامةهمشهري
ايÇن در دانشگÇاه اسÇتاد يÇعني است, نشده ذ كر (ح) بند كنند تأييد را مطبوعات
برحسب كه هيأت اين اعضاي آنكه ديگر نكته ندارد/ دخالت صالحيت تشخيص
عضو است/ شده نوشته (ح) ز هو (ه) بهجاي است شده ذ كر ز,///) هو (ابجد, حروف
است: (د) بند نداشت, وجود قبلي قانون در و شده ذ كر هيأت اين در كه ديگري
حضور قم> علميه حوزه سان مدر جامعة انتخاب به قم علميه حوزة استادان از <يكي
هيأت كه است مشكل چنان آن هيأتي چنين در و تهران در قم علميه حوزة استاد

ميكند/ مخمصه دچار را
هÇم روحÇانيت گÇويي كه ميشود برداشت چنان موارد بسياري در فانه متأس
آنكه حال و وكالت/// طبابت, قضاوت, عاليه, مشاغل ساير رديف در است شغلي
و اختياردار جا همه در دارد معنويت و قدسي جنبة كه را روحانيت نيست مصلحت
استفاده روحانيت از امور تمام در كه روحيه اين فانه متأس كرد/ اجرايي امور وارد
چÇنين تÇهية و مÇيكند وارد س قدÇم مقام اين معنويت به را لطمه باالترين شود,
بند اين ميرسد بهنظر بنابراين است/ منطق از دور و ب تعص روي از پيشنهادهايي
چنان داراي است, حكومت دست پرداختة و ساخته كه هيأتي چنين گردد/ حذف
تعطيل را نشريهاي يا لغو را پروانهاي ميتواند همواره كه است وسيعي اختيارات
درواقÇع هÇيأت ايÇن بÇه اخÇتياري چنين اعطاي كه درحالي كند; داÄم يا و موقت
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نبود ê مادة وجود به نيازي Âاص و ميبرد مجريه قوة كامل سلطة زير را مطبوعات
ايÇن اعÇطاي مÇيكرد/ مÇمنوع فشÇار اعÇمال از را غيردولتي و دولتي مقامات  كه
منافات قوانين ساير و اساسي قانون بات مصو و حقوقي مسلم اصول با اختيارات
با را مجازاتها انواع از يكي اسالمي مجازات قانون 17 مادة اينكه توضيح دارد/
لغو قبيل از است/// عقوبتي يا تأديب بازدارنده <مجازات ميكند: بيان عبارت اين
هÇمچنين و پÇروانÇه لغÇو بÇنابرايÇن اجÇتماعي///> حÇقوق از مÇحروميت پÇروانÇه
اصل مطابق كه است مجازات نوع يك نشريه, انتشار حق از شخص محرومكردن
و صÇالح دادگÇاه طÇريق از بايد آن اجراي و مجازات به <حكم اساسي قانون 3ì
يÇا اعÇدام بÇهمنزلة نشريه يك براي تعطيلي يا پروانه لغو باشد>/ قانون بهموجب
در "نظارت" لغت كه معنايي به بايد نظارت هيأت عادي/ شخص براي است حبس
قÇضايي مراجÇع به را مراتب تخلف هرگونه وجود درصورت و كند ا كتفا بردارد
افÇراد جرايÇم به رسيدگي در قضايي مراجع كه همانگونه است بديهي كند/ اعالم
يا Hرأس داشت خواهند حق كنند, بازداشت حتي و كرده صادر تأمين قرار ميتواند

كنند/ صادر را نشريه موقت تعطيل قرار نظارت هيأت تقاضاي برحسب
هÇرگونه فÇروش ë8 مادة در كه دادهاند توسعه آنجا تا را وزارتخانه اختيار
و نفوذ اعمال باالترين خود كه دانستهاند ارشاد وزارت اجازه به موكول را نشريه
فشار عامل ميتواند نظارت هيأت و وزارتخانه اختيارات درواقع و است سانسور

شود/ سانسور و

مسÆول مدير و امتياز صاحب

سا كÇنان همة حتي و ملت افراد همة چيست? اساسي قانون به التزام منظور
رسÇد چÇه ÇÇ عÇادي قوانÇين حتي رعايت و اطاعت به موظف ايران خا ك داخل
است/ زايد آن ذ كر باشد قانون از اطاعت منظور هرگاه و هستند ÇÇ اساسي بهقانون
ممكن امري چنين كنترل Ç Á او باشد, اساسي قانون به قلبي اعتقاد منظور ا گر
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Ç Hثاني است/ ممنوع و شده تلقي عقايد تفتيش نوعي باشد, ممكن هم ا گر و نيست
سÆÇال مÇاليات مشÇموالن از آيا اعتقاد/ نه ميخواهد اطاعت خود اتباع از قانون
موافق چه ميگويد قانون نه? يا هستي موافق ماليات قانون اين با تو كه ميكنند
بÇراي اسÇاسي قÇانون خÇود در Ç HالثÇث كÇني/ اطاعت آن از بايد مخالف چه باشي
است شده ر مقر ي خاص ترتيبات اساسي قانون حتي و قوانين اصالحات و بازنگري
مÇطبوعات االخصÇب و مÇردم تجارب نتايج و انتقادات پذيرش آمادة بنابراين و
كرده انتقاد آنها از عادي قوانين از اطاعت عين در ميتوان كه همانطور لذا است/
هÇمين نيز اساسي قانون مورد در كرد, اصالح را آنها ر مقر طريق از تا كوشيد و
بيشتر باشد شرايط جزو اساسي قانون به التزام ا گر Ç Hرابع است: خاذ ات قابل رويه
بÇه ميتوانند عادي مردم انگار و ميگردد اذهان در اساسي قانون تزلزل موجب

است/ ضروري الزام اين داشتن نشريه براي فقط و نباشند ملزم اساسي قانون
ولي است, شÇده بÇرده نام و/// وزرا نخستوزيران, از 13 مادة ë تبصرة در
رژيÇم در مشاغل اين دارندگان آيا كه نميدهد نشان Hمطلق و نيست رسا عبارت
تصحيح عبارت بايد كلي/ بهطور مشاغل اين دارندگان يا شدهاند, محروم  گذشته
درضمن بودهاند>/ مشاغل اين داراي در/// كه < كساني گردد: بيان Hصريح و شده
مادامكه هستند, مجريه قوة از قسمتي قدرت به متكي كه مشاغل اين فعلي دارندگان
ت مد اين در كه گردد تصريح بايد لذا هستند/ محروم هستند باقي خود شغل در
در دخالتي هيچگونه Hشخص و كنند معرفي خود قاÄممقامي به بايد را ديگري شخص
مÇطبوعات نÇمايندة عنوان به شدن انتخاب از همچنين باشند/ نداشته نشريه ادارة

باشند/ محروم

مجمل و نارسا عبارت

اين كه است شده برده كار به " كشدار" اصطالح به و مجهول عبارات بسياري
اختيار هرگاه بخصوص ميرود; شمار به مطبوعات آزادي براي بزرگي خطر خود
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بهدست اختيارات ا گر جهت هر به باشد/ نظارت هيأت قدرت يد در Âك مطبوعات
غيرضروري و زايد موارد بعضي همچنين بود/ كمتر نگراني ميشد سپرده محا كم
گردد/ حذف دوم گروه و شود بيان روشن طريق به بايد ل او گروه كه است شده ذ كر
مÇجاز سÇازنده انتقاد فقط و شود همراه سازنده صفت با وقتي انتقاد مثال: بهطور
رجال از يكي بار يك ميافتد/ نظارت هيأت بهدست به كلي اختيار شود, شناخته
آن با نيز اصالحي پيشنهاد كه دانست استماع قابل درصورتي را انتقاد Öحكومت
يك بÇهعنوان مÇن فÇيالمÇثل نÇيست/ صÇحيح تعريف اين آنكه حال باشد/ توأم
ارز, نÇرخ تÇزلزل مÇيكند; بÇيداد گرانÇي كه ميكنم حس و ميبينم ي عاد شخصي
را روز هÇر گÇرانÇي خواروبÇارفروش است/ رسانده آسيب را واردات و صادرات
من اما آورم عمل به را انتقادات اين دارم حق من ميداند/ ارز نرخ گراني از ناشي
عÇاي اد نÇه و وزير فالن نه مركزي, بانك مديرعامل نه هستم, اقتصاددان نه  كه
من با نيز كرد" بايد "چه جواب ا گر كرد/ بايد چه نميدانم دارم, اقتصادي تجربة
و من به را خود جاي و بروند هستند? چه براي مديران و وزرا همه اين پس است,

بدهند/ من امثال
اسالم مبين دين به افترا از ديگر جاي و اهانت از جا يك 8 مادة 8 و 7 بند در
عبارت افترا زيرا نمييابد/ مصداق مورد اين در افترا آنكه حال و است شده ياد
8 بÇند حÇذف و است مÇاع هم اهانت دروغ/ به ناروايي امر دادن نسبت از است
ماده همين 9 بند در مذكور ديني هنجارهاي از منظور اما نميزند/ بهمطلب لطمهاي
اخÇتالف مذهبي مساÄل در معناست? چه به اينجا در هنجار لغت Âاص چيست?
كه همانگونه آيا هست/ و بوده اسالمي عرفاي و فالسفه حكما, علما, بين عقيده
رسÇيدهانÇد حكÇومت بÇه كه امروز كردند, تبعيد را صدرا مال صفويه زمان علماي

كنند? محروم نشريه داشتن و درس از و تبعيد Hرسم را او بايستي
را انÇقالب تÇمام ضÇمني بÇهطور كه است شده كوشيده 12 مادة ë تبصرة در
جريانات سلسله يك خصوص اين در آنكه حال و دهند نسبت خرداد 1ë بهواقعة
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رضÇاخان ديكÇتاتوري و مشÇروطيت انقالب است: متصل يكديگر به اجتماعي
اسÇتعداد كÇه داد مÇجال مصدق دكتر شادروان به و شد ايران ملي نهضت موجب
كودتاي سپس برساند/ عمل مرحلة به را ملت و خود استقاللطلبي و ميهندوستي
آيتاهللا فÇعاليتهاي و بÇيانات مÇلي, مÇقاومت نÇهضت فعاليتهاي و مرداد 28
روحانيت ه متوج و آماده را ملت پسر) و (پدر شريعتي بازرگان, مهندس طالقاني,
خفقان دوران همين در حتي داشت/ نقش خرداد 1ë قيام آمدن بهوجود در و  كرد
داشÇتند/ دوست خÇدمت بÇراي را مÇقام كÇه بÇودند ميهندوستي و مسلمان رجال
سوابق بررسي بايد منتهي نيست صحيح آنها كردن محروم مطلق بهطور بنابراين
آنÇها از خيانتي ا گر كه گردد ارجاع اسناد مركز به يا و ديگري كميسيون به آنها
كشÇدار اصÇطالح بÇند هÇمين در نگردد/ تحميل آنها بر محروميتي نبود, مشهود
هÇمه گÇونه را آن ميتوان كه است رفته به كار گذشته" رژيم تبليغاتي "خدمتگزار
و مÇيكند عÇزاداري گÇذشته رژيÇم تÇلويزيون راديÇو وقÇتي فيالمثل كرد/ تفسير
راشد حسينعلي شادروان فيالمثل و سخنراني اين ميكند, دعوت مذهبي سخنران

است? رژيم خدمتگذار آيا مقامه اهللا اعلي
ر مكر تخلف دفعه دو آيا است/ شده برده نام ر" مكر "تخلف از 1ê مادة در
تلقي ر مكر هم بار ده است ممكن نظار هيأت با دوستي اعتبار به يا ميشود ي تلق

نشود/

تخلفات و جرايم

مجازات قانون در Hصريح كه مواردي نيز و شد ذ كر كه ي خاص جرايم از  گذشته
قانون به را متخلف بسياري موارد در است, شده ذ كر تعزيرات مبحث در اسالمي
مجازات قانون در تعزيرات قانون كه شود ه توج بيآنكه كردهاند احاله تعزيرات
نه و اسالمي مجازات قانون از است مبحثي تعزيرات قسمت و شده حل اسالمي
Ç ê1 (موارد موارد بعضي در يا مطبوعات اليحه 38 و 3ë مادة در مستقل/ قانوني
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آمده 7 مادة در يا شد> خواهد رفتار او با شرع حا كم نظر <طبق است: آمده (ê2
است آن از ناشي شايد مبهم عبارت اين داشت>/ خواهد قضايي <پيگرد كه است
بÇر را اسالمي مجازات قانون به مراجعه زحمت نخواستهاند اليحه نويسندگان  كه
قانون آن در آنهاست موردنظر كه مطلبي چنين آيا كه ببينند و ساخته هموار خود
گÇويي نويسندگان كنند/ ذ كر را ماده شماره دارد وجود ا گر و نه? يا دارد وجود
لذا و بÇودهانÇد قاضي خود و مقنن خود كه كردهاند عادت قديمي ام حك بهروش
اساسي قانون و اسالمي جمهوري نظام در دادهاند/ قرار حا كم دراختيار را متخلف
نيست جرم عملي هيچ اسالمي, مجازات قانون 11 و 2 مواد از مستفاد طبق آن,
شده شناخته جرم است بوده معتبر عمل وقوع از قبل كه قانوني در Hصريح مگر
گيرد/ قرار شرع حا كم رأي مورد نميتواند نيست جرم كه تخلفاتي بنابراين باشد/
براساس كه باشد اصولي و قانون مواد به مستند و مستدل بايد دادگاهها <احكام زيرا
و مÇبهم مواد چنين وجود اساسي>/ قانون 1ìì اصل Ç است شده صادر حكم آن
طبقات ساير مانند كه معني اين به است تشكيالتي نياز يك نشاندهندة نادرستي
ممكن جرم ارتكاب از گذشته وكال, كانون و پزشكي نظام مانند فرهنگي مشاغل
مشÇاغل آن در كÇه هÇمانطور نÇباشد/ جÇرم كÇه دهÇد انجام تخلفي شخصي است
تÇخلفات ايÇن بÇه هسÇتند آنÇان خÇود منتخب آن اعضاي كه انتظامي دادگاههاي
صورت اين در كه شود تشكيل مطبوعاتي" "نظام است شايسته ميكنند/ رسيدگي
انتظامي مجازاتهاي به را تخلفات و داشته انتظامي دادگاههاي ميتواند نظام اين
عبارات تنظيم در البته باشد/ ضامن نيز را مطبوعات استقالل ضمن در كند/ محكوم
در بود مجال ا گر كه است وارد ايراداتي ديگر جزÄي بالنسبه مطالب بعضي نيز و
مÇربوط اساس به كه مطالب اهم ولي شد خواهد بررسي تفصيل به ديگري مقالة

گرديد/ ذ كر است



ايرانفرهنگي

شد/ نوشته تاريخ1375.1.2 در نامه اين /1

هستي1 مجلة ادارة به نامه

مجله, آن دستاندركاران تمام به 137ë نوروز عيد تبريك و سالم عرض با
مقاالت نيز و عيد مناسبت به باشد/ رفيقشان توفيق, كه خواستارم بزرگ خداوند از

ميرسانم: نظرتان به كه رسيد خاطرم به نكاتي (137ê (زمستان بعد شمارة
ايران تمام در بالنتيجه و بوده چهارشنبه ظهر از قبل تهران در تحويل ساعت
مشÇرق كشورهاي در گرديد/ اعالم فروردين ل او بهعنوان چهارشنبه روز همان
انتهاي شهرهاي در حتي (و ميباشند ايراني فرهنگ قلمرو در Gا كثر يا Âك كه ايران
تÇحويل سÇاعت غÇيره) و سÇرخس جÇام, تÇربت خÇواف, مانند نيز ايران مشرق
فروردين ل او و نوروز را پنجشنبه بايد آنان عليالقاعده بالنتيجه و بوده بعدازظهر
اين گرفتند/ عيد را چهارشنبه تهران از تبعيت به هم آنها آنكه حال آورند/ حساب به
كنم/ تنظيم را نوشته اين كه كرد وادار مرا نوروز به كشورها اين ه توج همچنين و نكته
كشورها اين كه ميرفت منطقي Âكام اميدواري سابق شوروي فروپاشي از بعد
شÇده, هÇماهنگ سÇياسي مÇرزهاي بدون فعلي ايران يعني خود فرهنگي برادر با
همان بلكه نشد چنين نهتنها فانه متأس گردند/ باز خويش مادري فرهنگ بهدامان
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دورتر ما از و رفت بين از آمد بهعمل آنها ناحيه از امر بدو در كه اقبالي مختصر
ميآورد/ درد به را ايراني هر مذهبي و ملي احساسات امر اين و شدند

شادي روزهاي است/ ملت آن رسوم و فرهنگ از اساسي ركن ملت هر تقويم
در ره مقر رسوم و آداب و ميگردد منطبق تقويم اين برحسب كه سوگواري يا و
چنين ميشود/ منتقل نسل به نسل قرون طي كه است عاداتي و عرف روزها, آن
كه است برخوردار عظمتي چنان از ÇÇ باستاني جمشيد يادگار ÇÇ نوروز عيد كه است
آنان غير و زرتشتي مسلمان, از اعم (فرهنگي) ايرانيان تمام عواطف و احساسات
رسومي و عادات ايرانيان, آوردن اسالم از بعد است/ درآورده خود ف تصر به را
حفظ را خود پدران ميراث ايرانيان و ماند باقي نداشت مباينت اسالمي مباني با  كه
چÇهارشنبه رسÇم گرفت/ قرار صادق(ع) حضرت تأييد مورد نوروز عيد  كردند/
نداشته مباينتي اسالم با Hممسل ميشود اجرا رسوم اين از آنچه ماند/ باقي نيز سوري
در آتش روشنكردن رسم كمااينكه ميگرديد/ متروك قرون طي در اال و ندارد و
دوران يادگار گرچه است, مانده باقي قدرت تمام با هم هنوز كه سوري چهارشنبه
Öنا قرآن: آية ل او دارد: اسالم در نيز سمبليك تأييد دو ولي است, زرتشتي مذهب

را كساني سپس شود/// وارد دوزخ] [به آنكه جز نماند باقي شما از هيچكس و /72 Ç 71 آيات مريم, سوره /1
ميدهيم/ نجات بودهاند, آورده ايمان خدا به  كه

آن وارد اينكه مگر نيست شما از كس هيچ آمنوا1; الذين ي جن Ôن Øj ها/// Ôد وار الا ÖمÔكÖن م
اينكه دوم ميدهيم/ نجات آوردهاند ايمان كه را آناني ما سپس و ميشود/// آتش
است آمده بهميان سخن آتش شعلههاي از عبور و صراط پل از احاديث و اخبار در

ميكنند/ عبور آن از سالمت به كه است شده داده بشارت مÆمنين به و
در چه زرتشتي, دين در چه ÇÇ آن روي از پرش و آتش روشنكردن رسم
از سمبلي ميتواند ÇÇ مشتركاند اصول در و داشته الهي منبع دو هر كه اسالم دين
سعي و كرد حفظ بايد را ملي رسم اين جهت هر به باشد, متدين فرد هر آرزوي اين
بهصورت جامعه متداول عرف با كه هر نميرسد/ بهجايي آن كردن متروك در
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دفع و ملت مطرود بالنتيجه ولي شود; موفق ظاهر بهصورت هم ا گر درافتد, ضربتي
نمونة كه برميگردد تمام ت قو با فشار شدن برطرف بهمحض قبلي عرف و ميشود
مÇطلÇب ايÇن است/ شÇوروي از جÇداشÇÇده كشÇورهاي در اسالم د مجد ظهور آن

بود/ نوروز عيد تقويم بحث موردنظر اصلي نكتة شد/ بيان طردG للباب
زمين گردش با Âكام اسالم ليه او قرون در و اسالم از قبل ايران تقويم در سال
عيد لذا و نبود منطبق زمين) دور به خورشيد قدما عقيده به (يا خورشيد دور به
و ريÇاضيدان فÇيلسوف, خيام, ميداد/ زمان تغيير Hج متدر فروردين ل او نوروز
م/) 1139 يا 1137 / ه ë27 يا ë2ë (متوفي هجري ششم قرن در ايراني نامدار م منج
را آن جاللالديÇن سلطان نام به و نمود اصالح را متداول تقويم دقيق محاسبة با
درون سياسي ايران نه (و فرهنگي ايران تمام در پس آن از كه ناميد جاللي تقويم
در مÇيبينيم كÇه ايÇنجاست از و شÇد مÇتداول تÇقويم اين فعلي) عي تصن مرزهاي
شوروي از شده آزاد كشورهاي ا كثر و تاجيكستان عراق, تركيه, قفقاز, افغانستان,
سال ماههاي كه افغانستان در ميدهند/ اهميت بدان و ميگيرند عيد را نوروز سابق
جوزا ثور, حمل, بهنامهاي ماهها كه تفاوت اين (با است فعلي ايران با منطبق نيز
جمهوريهاي در تا برد به كار كه كوششهايي همة با شوروي ميشود/ ناميده و///
بهوجود (شوروي) جديد مليت و كند محو را آنها مليت مباني خود يافته استقالل
و اعÇتقادات و نشد موفق كرد, عوض را آنها تقويم و خط مسير اين در و آورد
وزيÇدن بÇهمحض شÇده, نگهداري خا كستر زير آتش همچون ملتها اين عرف

شد/ هويدا درون آتش كرد منحل را شوروي كه بادي جريان
بÇرادران ايÇن كه است آن است ر مقر ايرانيان ما براي كه وظيفهاي اينجا در
دامان و اصليشان مليت به و دهيم نجات بودند فكري اسارت در تي مد كه را خود
جذب براي كه كوششهايي كشورها اين استقالل از بعد برگردانيم/ فرهنگي مادر
دور مÇا از بيشتر را آنان بلكه است نبوده مفيد نهتنها آمده, بهعمل آنان سياسي
اسالم ( كه مادر فرهنگ به آنان) دولتهاي (و ملتها اين شديد اقبال است/  كرده
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ايÇن (آذربÇايجان) اران جمهوري در كرد/ فروكش كمكم است) آن اساسي ركن
با حكومت تاجيكستان در حتي و است محسوس Âكام جهت تغيير و رويگرداني

است/ ستيز و جنگ در خواهان اسالم
و فرهنگي رجال بهوسيلة بايد آنان دولتهاي و ملتها اين با تماس وظيفة
مفيد اثر هرگونه از قبل اينان دخالت ون/ روحاني و سياستمداران نه پذيرد انجام ملي
تÇداعÇي آنÇان ذهن در را شوروي تسلط خاطرة و شده آنان جبهه گيري موجب
(شوروي) روسيه جاي اسالم بهانة به ميخواهد ايران كه ميكنند احساس و ميكند
فÇرهنگ بÇهواسÇطه كÇه درحالي ميشود/ بسته مفيد ارتباط راه بنابراين بگيرد/ را
كوشيد بايد مسير اين در دارند/ اشترا ك ما با زمينه اين در كه آنهاست خود قديمي
را متداول روسي خط و كنيم توافق واحدي تقويم بهداشتن جمهوريها اين با  كه

برگردانيم/ عربي Ç فارسي بهخط
(/ ه 9ì3 م/ ë81 (مÇتوفي سÇيزدهم گÇرگوار پÇاپ خÇيام, از بÇعد قÇرن چند
نÇمود/ تقويم اصالح مأمور را هيأتي كرده ه توج ميالدي تقويم بودن بهنادرست
آنان نمود/ تصحيح جاللي تقويم و خيام اصالح مانند Hعين را ميالدي تقويم هيأت
خيام از نامي صليبي ب تعص روي از يا نداشته اطالع خيام قبل قرن چند كار از يا

ناميدند/ (Gregorian Calendar) گرگوار تقويم بهنام را تقويم اين و نبردند
اسالمي جامعه فرهنگ و ن تمد به درواقع ولي بود, نيشابور اهل گرچه خيام
روز آن فÇرهنگي ايÇران قلمرو تمام در او اصالحية لذا و داشت تعلق وقت آن
فرهنگي) نه (و امروز سياسي ايران به خيام تعلق در ا كنون ا گر گرديد/ متداول
عي تصن ( كه كشورها اين سياسي مرزهاي درون ملي بات تعص باشيم, داشته ب تعص
دامن از را ملتها و ميكنند مقاومت است) تضاد در فرهنگي مرزهاي با و بوده
مسÇلمان جÇديدالوالد¸ كشÇورهاي اين به بايد ميسازند/ دور خود فرهنگي مادر
از را خود تقويم مبدأ و گذاشته كنار را ميالدي تاريخ كه نمود كمك و كرد توصيه
نمايند/ رابطه قطع خويش شوروي گذشته با و دهند قرار (ص) ا كرم رسول هجرت
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در تهران سيطره از نگردد, مانع سياسي مرزهاي بات تعص توهم اينكه براي سپس
قرار مال ك را تهران افق به تحويل ساعت و كرده حاصل انصراف فرهنگي امر اين
نصفالنهار شد, زاده نيشابور در كه او از تجليل براي و خيام افتخار به بلكه ندهيم
سÇاعت هÇرگاه كÇه نÇماييم پيشنهاد همه به فروردين ل او تعيين براي را نيشابور
گردد تلقي نوروز عيد و فروردين ل او روز آن بود, ظهر از قبل نيشابور در تحويل
دولتها اين با طريق بدين باشد/ فروردين ل او روز آن فرداي بود بعدازظهر ا گر و

نمود/ توافق ميتوان
بÇحثي تÇركيه اهل دانشجويي با پاريس در دانشجويي دوران در دارم ياد به
كساني گفتم: او به پاسخ در ميناميد/ تركيه عارف و شاعر را مولوي وي داشتيم,
چند از بعد بگذريم كه مطلب اين از ولي دارند, تعلق بشريت جهان به مولوي مانند
چÇه به متعلق مولوي كه پرسيد خواهم خودت از را آن پاسخ مينمايم, كه سÆال

است/ ملتي
نÇوشته سطوري وي مزار كتيبههاي در است/ قونيه در موالنا مقبرة پرسيدم:
و داد تغيير را ما خط آتاتورك داد: پاسخ بخواني? را آن ميتواني آيا است/ شده
مÇن امÇا گفتم: بخوانم/ را آن نميتوانم است سابق رسمالخط با نوشتهها آن چون
به موالنا آثار بعضي دستنوشت از جزÄي موزهها در نيز و بخوانم, را آن ميتوانم
ميتواني بگذارند اختيارت در را دستنوشتهها آن ا گر آيا است/ موجود او خود خط
من اما گفتم: ندارم/ را آن خواندن قدرت سابق دليل همان به داد: پاسخ بخواني?
گردن به را آن گناه و ميشوم منصرف تو پاسخ دو اين از و بخوانم را آن ميتوانم
نوشتههاي بخوانم, را آنها ميتوانم كه نعمت اين شكرانه به اما ميگذارم/ آتاتورك
را آنÇها مÇعناي تÇو آيÇا خوانÇدم) مثنوي از شعر (چند ميخوانم تو براي را موالنا
را آنÇها ميتوانÇم و ميفهمم را آنها معناي من اما گفتم: نه/ داد: پاسخ ميفهمي?

شد/ سا كت ترك? يا است ايراني مولوي بگو خود تو اينك بخوانم/ و بنويسم
مÇلل سÇاير و تÇاجيكها بÇا را جوابها و سÆال اين از قسمتي يا تمام نظير
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بوعلي هزاره جشن كه شما گفت و نمود مبادله ميتوان شوروي شده آزاد مسلمان
بسياري و ابوريحان و ميكنيد برگزار تاجيك دانشمند و فيلسوف بهعنوان را سينا
آيÇا مÇيدانÇيد, تÇاجيك مÇيكردهانÇد زندگي تاجيكستان در كه را دانشمنداني از
كه ديگر بزرگان بسياري و سمرقندي رودكي بخوانيد? را آنان كتابهاي ميتوانيد

بخوانيد/ را آنان آثار نميتوانيد چرا هستند شما شهرهاي افتخارات از
بÇودن ايÇرانÇي در نÇبايد دولتهÇايشان و مÇلتها ايÇن رابÇطه و برخورد در
با بايد بلكه برانگيزيم, را آنها متقابل ب تعص تا دهيم خرج به ب تعص نامبردگان
طريق بدين بگيريم/ كمك به را آنان ملي غيرت مولدشان, مردم به آنان انتساب
سÇوي به را ملتها اين كه ميشود ايجاد فكري جريان و فرهنگي عظيم اشتياق

ميشود/ برداشته قدم ترين مهم و ميكشاند روسي خط تغيير
اسÇالم Á او زيÇرا گÇيرد/ قرار فرهنگي برنامه چنين تكيه گاه نميتواند اسالم
ميدانند, كافر را ما ايراني شيعيان آنان, از بعضي حتي كه است مختلفي فرق داراي
اثري است شده آن فعلي پرچمدار ايران كه المذاهب بين التقريب جماعت نقش و
نÇقش نÇهتنها شÇيعه داخÇل مختلف خطوط بين حا كميت زيرا نميكند; و نكرده
HانيÇث مÇيكند/ اجÇرا را تÇفريق نقش بيجا فشار با بلكه نميدهد انجام را تقريب
عليهذا ميزنند/ دامن را اختالفات نگرانند, مسلمان ملل حاد ات از كه اسالم دشمنان
باشد ملي غرور و مليت روابط, مبناي بايد مانع دو اين با برخورد از اجتناب براي
مÇلتها ايÇن در ملي غيرت اين كه آنگاه نيست/ مخالفت و فرقهبندي قابل  كه
يا بخوانند را سابقالذكر بزرگان كتابهاي ميتوانند آنان شد, خط تغيير موجب
لذا كنند; مطالعه را بغدادي مجدالدين و كبري× ين نجمالد مانند بزرگي عرفاي آثار
اسالم غيرمستقيم بهطور ميتوان كه است طريق بدين و ميكنند پيدا اسالمي بينش
حكيم, عارف, بايد اينان بهجاي فقيه/ و واعظ اعزام با نه البته كرد, احيا آنجا در را

نمود/ اعزام رابط بهعنوان را اسالمشناس و اديب



/(1375 ماه مهر 1 (يكشنبه ملي, افتخارات /1

تهاجمفرهنگيوهويت1

اقÇدامÇاتي آن بهبهانة اوقات بسياري كه است شده زمينهاي فرهنگي تهاجم
جهت آن از مطلب اين دارد/ معكوس اثر Hغالب بلكه نيست, مفيد نهتنها كه ميشود
فÇرهنگي تÇهاجم بÇا فرهنگي تبادل زمينهها بسياري در اوقات بسياري كه است
كه است قهري امري فرهنگها بين مداوم تماس و فرهنگي مبادلة ميشود/ اشتباه
دراخÇتيار امكÇاني همچنين ا گر بلكه ندارد, وجود آن از جلوگيري امكان نهتنها
زيÇرا بÇازميدارد; تكÇامل از را مÇلل و است زيÇانآور آن بÇه ك مسÇت داشÇتيم;
اصÇطالحات, گÇاهي تماسها اين ميشوند/ غني يكديگر با تماس از فرهنگها
خشوع و خضوع نشانة خود گرچه كه ميسازد عامه فرهنگ وارد را عاداتي و لغات
در را آن جÇامعه و نÇداشÇته ضÇرري چÇندان ولي است, بيگانه فرهنگ برابر در
يا و مينويسد هم را ميالدي تاريخ عمليه رسالة فيالمثل ميكند/ حل خود فرهنگ
آيÇتاهللا عنÇوان آنكه حال و ميشود متداول دكتر///" "آيتاهللا مانند عناويني Âمث
حÇقÇوق قÇلمرو در است "دكÇتر" عÇنوان هÇمرديف الاقل اسالم حقوق قلمرو در

عرفي/
ميشود/ انجام غيردوست و بيگانه طرف از كه است آن مبين "تهاجم" لفظ
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تهاجم پذيراي هرگز دارد, قدسي جنبة و گرفته نشأت وحي از كه اسالمي فرهنگ
از كه است ملي فرهنگ اين نميباشد/ امكانپذير بدان تهاجمي هيچگونه و نيست
قرار تهاجم مورد است ممكن ديگر) اديان نه (و ديگر ملي فرهنگهاي طرف
شرايط اهم از جامعه ملي احساس تقويت و مليت اركان به ه توج بنابراين  گيرد/
جدا اسالمي فرهنگ از ايراني مليت است بديهي است/ فرهنگي تهاجم با مقابله
و نكÇته ايÇن بÇه بياعÇتنايي هستند/ سكه يك روي دو بهمنزله دو اين و نيست
وارد مÇلت فرهنگي استقالل به را ضربه باالترين اسالم بهانة به "مليت"  كوبيدن
عرض كم سكه دو به و كرده قطع وسط از را سكهاي كه است آن بهمنزلة و ميسازد
مليگرايي بهعنوان مليت به دلبستگي هرگونه كردن محكوم كنيم/ تبديل نازك و
اركÇان و اجÇزا تÇلمبه يك مÇانند ÑالÇخ اين كه ميكند فرهنگي Ñخال ايجاد مذموم,
و گÇروهها افÇراد, هÇمة كÇردن مÇحكوم مÇيكشد/ خÇود به را بيگانه فرهنگهاي
بÇهوجود را خالÑيي چنين نيز بررسي هيچگونه بدون حا كميت مخالف اعتقادات
درهم را همه فرهنگي تهاجم با مقابله بهانه به كه برنامهها اين از يكي ميآورد/
اجرا خاليي چنين ايجاد تسهيل مسير در كه بود "هويت" تلويزيوني برنامة  كوبيد,

شد/
ميشود پخش اسالمي جمهوري سيماي از "هويت" بهنام برنامهاي است تي مد
بÇعضي كÇردن بÇيهويت آن) تÇهيه كÇننده هÇدف بسÇا چÇه (و آن عمدة اثر  كه
بÇهنحو بÇÇرنامه ايÇÇن در است/ انÇÇقالبي و اجÇÇتماعي تÇÇاريخي, شÇÇخصيتهاي
شده آورده هم كنار در خادم و خاÄن مختلف جرايد و مختلف افراد شيطنتآميزي
مبنيبر آن عاي اد عليرغم برنامهاي چنين پخش ميسازد/ لجنمال را خادمين و
بهوجود جوانان) (بخصوص مردم تودة ذهن در خاليي فرهنگي تهاجم با مقابله
Ñخال اين خويش هدف و نقشه مطابق ميدهد مجال فرهنگي تهاجم به كه ميآورد
در مينامد ناپلÃونيسم" "داييجان را آن عامه عرف كه رواني بيماري و كند پر را

دهد/ شيوع جامعه
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بخصوص و كجانديش عليل, ذهن چنان از عليالقاعده برنامهاي چنين تهية
و دست اصيل هويتي خود براي نميتواند چون كه كند تراوش ميتواند  كينهجويي
هركس از ميداند چون و نمايد, لجنمال كرده, تخطÃه را ديگران ميكوشد پا كند,
را ديگري آنها از يكي دهان از ميخواهد لذا مينمايد; وجيهالمله را او كند بدگويي
و مكان و زمان شرايط اينكه بدون بيندازد/ تفرقه آنان ميان طريق اين از تا بكوبد
كسي مانند مينشيند/ داوري به وقايع و گذشتگان مورد در كند, بيان را دقيق تاريخ
مÇحكوم را او صÇلح و حسن(ع) امام روش (ع) حسنين بيÇن ناروا مقايسه با  كه

خواند/ المÆمنين" ل مذ" (العياذباهللا) را امام آن كه است كسي آن پيرو و ميكند
و او مÇلي نÇهضت مÇصدق, دكÇتر شÇادروان تÇيرها اين آماج قلة و رأس در
مÇبارزات ترين همÇم از نفت شدن ملي نهضت گرفتهاند/ قرار او راه ادامهدهندگان
ايدن كه بهطوري رساند, خا ك به را استعمار پشت كه است اخير قرن استعماري ضد
سقوط از آ گاهشدن از بعد كه ميكند اقرار خود خاطرات در انگلستان نخستوزير
انگلستان, حياتي رگ توانست نهضت كرد/ راحتي خواب شب آن مصدق دكتر
قطرة يك حتي مسير اين در نمايد/ خلعيد او از توانست و كند قطع را نفت يعني
كه بدهد بينالمللي مجامع و استعمارگران بهدست بهانه كه نريخت زمين به خون
روي بر وي كه را صندلي الهه ديوان او از بعد سالها تا بنامند/ تروريست را ايران
به را صندلي آن دادگاه افتخار بهعنوان راهنمايان و بود كرده حفظ بود نشسته آن
جهان ملت يك رهبر صندلي همين از ميگفتند و ميدادند نشان بازديدكنندگان
پيروز جهان كشور عظيمترين بر توانست و كرد دفاع خويش مردم حقوق از سوم
به خدماتي تاريخ طي در بود مصدق دكتر اصلياش پايه گذار كه ملي جبهه شود/

داد/ انجام ملت
شايعه و گمان اين و برگرداند ملت به را شخصيت و هويت ايران ملي نهضت
عÇقدة نÇمود/ ذوب است بÇيگانه بÇرنامة و خÇواست ميگذرد ايران در هرچه  كه
با بايد و هستند حقوقي داراي كه ساخت متقاعد را آنان و شد گشوده ملت حقارت
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كنند/ استيفا را آن بينالمللي و ملي مبارزة
قرارداد ل تحو مسير در را مردم كه بود عقده گشايي و ملت جديد ة روحي همين
لبÇيك امÇامخميني شÇادروان رهÇبري نÇداي به كه نمود اسالمي انقالب آماده و
اسÇالمي انقالب مادر كه را ما ملي نهضت بخواهد كه برنامهاي بنابراين, بگويند/

ميدهد/ جلوه بيريشه را انقالب كند; تخطÃه است
راه ادامÇة براي نفت ملي شركت مديرعامل لين او بازرگان مهندس شادروان
از هاي دÇع و سÇحابي يÇداهللا دكÇتر طالقاني, آيتاهللا شادروان همكاري با مصدق
بخصوص و اسالمي ملي افراد نيز گروهها كمك با تÇوانست مÆمن وطندوستان
مÇلت, ا كÇثريت معنوي حمايت و كمك با درواقع و مصدق راه پيروان و ياران

دهد/ انجام اسالمي انقالب پيروزي به و مردم به خدماتي
اهداف از يكي Hممسل ولي هدف نگوييم ا گر كه ÇÇ تلويزيوني برنامهاي اينك
ÇÇ مÇيباشند ايÇران مÇلت افÇتخارات از كÇه است افرادي حيثيت كردن پايمال آن
خيال به و كند نفي را ملت خدمتگزاران ساير خدمات نمكنشناسي با ميخواهد
كه است ايران ملت انقالب اصلي صاحب بماند/ بيرقيب انقالب سفره سر بر خود

ميدهد/ و داده تميز خاÄن از را خادم
گÇفت: جÇدي شوخي لحن با خود سخنراني چند در بازرگان مهندس مرحوم
تلويزيون در فردا ا گر است/ قلب صميم از و واقعيت عين ميگويم اينجا در آنچه
باور بود من امروز گفته خالف كه شنيديد و ديديد من از مصاحبهاي يا سخنراني
زندان وقتي زيرا كند, بيان مطلبي چنين داشت حق وي مضمون)/ به (نقل نكنيد
جهان كمونيست احزاب تÃوريسينهاي ترين مهم از كه را طبري احسان است قادر
Hممسل دهد, ترتيب اسالمشناسي سمينار حتي كه سازد ل مبد مسلمان يك به بود

بود! خواهد ديگري كار هر به قادر
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نيز قانوناساسي 38 اصل نميدانست, معتبر را اقاريري چنين استعلي(ع) كهحا كي اخباري از گذشته /1
مÇمنوع اطÇالع كسب يا اقرار گرفتن براي شكنجه <هرگونه ميدارد: ر مقر چنين فرمايشات آن از پيروي به
ارزش فاقد سوگندي و اقرار و شهادت چنين و نيست مجاز سوگند يا اقرار شهادت, به شخص اجبار است/

ميشود/> مجازات قانون طبق اصل اين از متخلف است/ اعتبار و

پيروزي از بعد نيست/1 معتبر آزاد غير شرايط در اقرار حتي فقهي لحاظ از
ار عم از پيروي به انقالبيون از بسياري شد معلوم ساوا ك اسناد كشف و انقالب

قÇريش مشÇركان را عÇليهم رحم¹اهللا سميه) Ç (ياسر او والدين و ارياسر عم منجمله مسلمين از نفر چند /2
كردند مقاومت قدر آن سميه و ياسر جويند/ براÄت پيامبر(ص) از تا دادند قرار شكنجه زير مغلول و  گرفته
معدود از شود كشته كرده, مقاومت ا گر كه ر تفك اين با ار عم سپردند/ جان عمار چشم جلو شكنجه زير  كه
گÇريخت/ مÇدينه بÇه هÇم او كÇردند/ رها را او نمود/ براÄت زبان به و كرد تقيه ميشود, كم نفر يك مسلمانان
حضرت معهذا ميداد, قرار مرتد مصداق را او بود) شده ادا قلب صميم از (ا گر ار عم بيانات اينكه باوجود
آية نزول بسياري گفتة به و كردند تجليل او از دارد راسخ ايمان قلبش در و كرده تقيه وي دانستند آنكه از بعد
از بÇعد كه كسي Ç انZاالب Þطم�Ôم ÔهÔقلب و ه رÖك Ôا Öنم الا اZانه/// عدب اهللاب رف ك Öنم است: مورد اين در نحل سورة 106

است/ راسخ ايمان در قلبش آنكه حال و باشد ا كراه روي از آنكه مگر شود/// خدا به كافر آوردن ايمان

دل از كه آورند قلم و زبان بر مطالبي شدهاند ناچار اهللا(ص) رسول صحابي ياسر2
تها مد كه مصاحبههايي ندانست/ مسÆول را آنان اسالمي انقالب و است برنخاسته
و اعمال كه ميباشد قبيل اين از است شده انجام بازداشت, و زندان در حتي و قبل
برنامه اين كه است جهت همين به شايد و است آن خالف Hغالب بعدي نوشتههاي

نميكند/ ذ كر را آن انجام تاريخ تلويزيوني
شد/ نوشته دي متعد اعتراضات برنامه اين مفسدهانگيز اهداف و آغاز بيان در
حÇاصل مÇلت و حكÇومت بÇراي اقدامÇات اينگونه از كه اهدافي و مشترك وجه
اهللا///> Øèر ÔولÔقي ///> قرآن قول به كه است افرادي شخصيت شكستن درهم ميشود,
و حاصله انحرافات Öنظام اساس قبول با اينكه جز ندارند گناهي و است برنامهشان
جÇدا دولتمردان از را نظام اصل و نداشته قبول را موجود حا كميت و اداره طرز
نÇيازمند دمكÇراسÇي يÇا ديكÇتاتوري از اعم حكومتي نظام و سيستم هر ميدانند/
را خود همگان باشند مردم وثوق مورد مأمورين ا گر و است اطالعات جمعآوري
اطÇالعات امÇا كÇنند/ يÇاري اطÇالعات جمعآوري در را آنان كه ميدانند موظف
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ميخواهند اينگونه كه مأموريني چنين آيا كرد/ كسب نميتوان زور با را واقعي
موثق اطالعات اينگونه يا باشند وثوق مورد ميتوانند كنند, جمعآوري اطالعات
اقدامات شكست عمدة علل از يكي باشد? حكومت عمل مال ك ميتواند و بوده
آ گÇاهي ايÇران ملت خصوصيات و وضع از آنان كه است آن ايران عليه امريكا
غلط اطالعات برميدارند/ قدم مغرض اشخاص گفته به اعتماد با و ندارند درستي
مÇوجب گÇردد, ه وجÇت مÇغرضانه گزارشÇات به يا شود اخذ شكنجه و اجبار با  كه

ميشود/ حكومتها شكست
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قرآني آيات

احاديث

اشخاص اسامي

جغرافيايي مكانهاي و اساميشهرها فهرستها

فارسي اشعار

كتابها اسامي

نشريات اسامي



آياتقرآني

10ê . Ôهب ر ابراهيم لي ت Öاب اذا

رÇÖاالم ولÇي Ôا و ولÇس الرَّ طÇيعوا ا و اهللا طيعوا ا
19ë ,91 . نÖكÔم م

لم Çمَّ Ôث كين رÇش Ôالم نÇ م تÔم Öد اهÇÇع ذينÇÇَّال الا
الي هÔم د Öه ع م يهل ا وا مت ا ف ///HÃشي وكÔم Ôض Ôق Öن ي

192 . تقين Ôالم ب ح Ôي اهللا نا م هت مÔدَّ
م Ôهن ÖيÇب و نكÔم ÖيÇب ومÇق لي ا لون صÇ ي ذينÇَّال الا

192 ميثاق .
128 . النعم Ôر ي غ Ôت التي نوب الذ âلي Öرف Öاغ مَّ Ôلهل ا

êë . ÖمÔكدين ÖمÔكل ÔتÖل م Öك ا م Öو لي ا
187 . بينهم وري× Ôش ÖمÔه ÔرÖم ا

و رضÑواال مواتÇ السَّ لي ع ¹مان اال ن×ا Öض ر ع نا ا
و نÖها م ن Öفق Öش ا و لÖنها م Öح ي Öن ا ن Öيب ا ف بال الج
. ÁهوÇج HلومÇظ انÇك نَّه ا Ôنسان اال ا هل م ح

102
ëê . تÖقي×كÔم ا نداهللا ع مكÔم رÖك ا نَّ ا

181 . استغني رآه Öن ا طÖغي× يل االنسان نا
. آمنوا الذين ي جنÔن ثم ها/// Ôد وار الا Öم ÔكÖن م Öنا

289
130 . الكريم كب رب رَّ ك غ ما Ôاالنسان يها ا

êë . بك ر Öن م ليك ا ل نز Ôا ما Öغل ب
. ¸ شاو غ هم صارÖب ا لي ع و م هلوب Ôق لي ع Ôاهللا م ت خ

127
27 . ر¸ خ Ðواال الدنيا ر س خ

103 . معك تاب Öنم و ت Öر م Ôا كما Öم ق ت Öاسف
1ë0 . كدنبب يك جنÔن وم الي ف

اسÇالن Ôع فÖن ي ما م×ا ا و ¾فا Ôج Ôبذه ي ف Ôدب الز م×ا ا ف
89 . كÔث Öم ي ف

ÇلÔوبهم Ôق لÖنا عÇ ج و ÖمÔاهنعل م Ôهميثاق م ه ض Öقن بما ف
192 . ¹ي قاس

. عاقب¹ كان يفك انÖظÔروا ف ض Öراال في وا Ôسيرف
22ê ,1ë2
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و م هاناتÇم Ñال ÖمÔه والَّذين /// منونÆ Ôالم حل Öف ا Öدق
192 . ون Ôراع هم هد ع

و ننا Öيب سوا¾ ¹لمك لي× ا عالÔوا ت تاب الك هل ا يا ÖلÔق
و HÃشي به رك ÖشÔن ال و اهللا الا د Ôعبن اال نكÔم Öيب
. اهللا ون Ôد من Hارباب Hبعض بعضنا خذ يت ال

128
178 . لل×ه هدا¾ Ôش ط ÖسقÖالب امين قو  كونÔوا
178 . بالÖقسط ¾هدا Ôش لله امين قو  كونÔوا

27 . ين الد في كراه ا ال
Öن ا Çنداهللا ع HقتÇم رÔبك علون Öف ت ال ما تقولون مل

20ì ,129 . علون Öف ت ال ما ولوا Ôق ت
ë9 . سدتا فل اهللا الا Õ¹ هال× ما فيه كان لو

ثل مك ¾اوليا اهللا دون Öنم ذون خ تَّ ي الذين مثل
اوهÇن انَّ و HيتÇÇب Öذت خÇÇ ات بوت كÖنÇÇ الع
عÖلمون ي كانÔوا لو العنكبوت بيتل يوت Ôالب

127 .
في Ôس و Öس و Ôي Iلذي اسن الخ سواس وÖال ر ش Öن م

112 . اسالن صدور
192 . Hليظ غ Hميثاق م ÔهÖن م نا Öذ خ ا و

278 . وا Ôمل Ôظ م Ôنَّه اب لون قات Ôي ذينلل ن ذ Ôا و
113 . وهÔم Ôت Öف ق ث يث ح لÔوهÔم Ôت Öواق

192 . ميثاقه عدب Öن م اهللا د Öه ع ون Ôض Ôق Öن ي والَّذين
لحوا Öص اÇ ف لوا ت ت ÖقI منينÆالم ن م تان فÄطا Öنا و

Çري× ÖخÔاال Çلي ع ما Ôدي×ه Öحا Öت غ ب Öن ا ف ما Ôهن Öيب
,ì3 . اهللا رÇÖم ا لي ا ÑفيÇ ت تي ح التي لÔوا قات ف

113
192 . Ôميثاق م Ôهن Öيب و نكÔم Öيب قوم Öن م كان Öنا و

ë2 . عظيم لÔق Ôخ لعلي× كن ا و
1ëê ,ëê . عارفوا تل لÄباق و Hعوب Ôش ÖمÔنا ك Öل ع ج و
ÖلÇَّك و تÇ ف تÖم زÇ ع ذا اÇ ف رÇم اال في هÔم Öر شاو و

110 . ي اهللال ع
و ¾يÇ ش لي× ع اري× النص× ت س Öيل Ôهود الي تقال و
. ¾ي ش لي× ع Ôود Ôه الي ت س Öيل اري× النص× تال ق×

19
م ÔهÖنÇ م نا Öذ خ ا و بت السَّ في وا ÔدÖع ت ال Öم Ôهل ا لنÔق و

192 . Hليظ غ Hميثاق
1ë1 . عÖقلون ي قومل ¹ن يب ¹آي نها م تر كÖنا د قل و



احاديث

99 . الظلم عم بÖقي ي ال Ôلك Ôالم
99 . ر ÖفÔالك عم بÖقي ي Ôلك Ôالم

103 . هود Ô̧ سور ني ت Öب يَّ ش

101. قالخال كÔر Öشي Öمل لوق Öخ الم كÔر Öشي Öمل Öنم
129 . Ôمانواال Ô¹ح الص جهولتانم متانÖعن



اسامياشخاص

292 . آتاتورك
39 . ف Ôآخوند

88 . دخان محم آغا
12 . خان آ كر,

2ëì . جالل احمد, آل
1ì7 ,10ê . حضرت (ع), ابراهيم

ê . ابوبكر
1ë0 . ابوسفيان

,2ê . احمدشاه
Ñ

(سلطان) قاجار احمدشاه
181 ,1êì

2ëì . ساساني اردشير
1ë3 . ارموي
182 . استالين

,1êê ,1ê3 . د) سي) ين الد جمال اسدآبادي,
1ë2

2ì0 . سيد) (حاجي ابوالحسن اصفهاني,

1êê ,1ê3 ,39 ,1ê . اميركبير
2 . اينشتين

,1ê7 ,1êì ,101 ,93 . (مÇهندس) بازرگان
297 ,28ì ,2ìì

1êì . باقرخان
2ì3 ,ì7 . اهللا) (آيت بروجردي

199 ,198 . اميد بزرگ
293 . سينا بوعلي

1ê1 . د محم گنابادي, پروين
170 ,1ê1 . (دكتر) نورعلي تابنده,

88 . د) سي) عليا كبر تفرشي,
1ê7 ,39 . د) سي) حسن تقيزاده,

1ë3 . تنكابني
201 . حسن ين الد جالل

290 . (سلطان) ين الد جالل
223 ,222 ,221 ,219 . چاÄوشسكو
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2êì . يوسف بن اج حج
29ì . (امام) (ع), حسن

2ëê . اهللا) (آيت خامنهاي
ê0 . ( مال (آخوند كاظم خراساني,

101 . اهللا) (آيت خلخالي
. (ره) امÇام

Ñ
امت امÇام

Ñ
(امام) خميني

2ê0 ,17ë ,173 ,1ê7 ,1êê ,12ê ,ê2
292 ,291 ,290 ,2ë7 , 8ì . ام خي

12 . موريس دوورژه,
132 . عليرضا دهقاني,
28ì . حسينعلي راشد,

101 . اهللا) (آيت املشي رباني
101 . اهللا) (آيت شيرازي رباني

1ë7 ,121 . رجايي

Ñ
ا كÇرم(ص) پيامبر

Ñ
ا كرم(ص) رسول

معصوم(ص) پيامبر
Ñ

ا كرم(ص) نبي
,ì2 ,êë . (ص) پÇيغمبر

Ñ
پÇÇيامبر

Ñ

,187 ,183 ,1ìì ,137 ,9ì ,91 , 8ì
298 ,291 ,191

82 ,78 . ريگان
,137 ,131 ,117 . رضÇÇاشاه

Ñ
رضÇÇاخان

,2ì1 ,2ëì ,2êì ,21ë ,182 ,181 ,1ë3
28ë

1ë2 . الملك ركن

2ì7 ,1ê . ژرژ ريپر,

Ñ
(آيتاهللا) ابÇÇوالفÇضل د يÇÇس زنÇÇجاني,

,2ë9 ,1ê7 ,1êì . (آيتاهللا) زنÇÇÇجاني
272

,2ì3 . آقÇا) حÇاج (آيتاهللا رضÇا زنÇجاني,
2ìê

198 . ( كشيش) ساوناروال
1êì . ستارخان

177 . (حضرت) (ع), اد سج
197 . (دكتر) دعلي محم اديه, سج

,1êì . سÇحابي
Ñ

(دكÇتر) يÇداهللا سÇحابي,
297 ,2ìì ,1ê7

171 . سعدي
90 . (شاه) سلطانحسين

ëê ,ê . سلمان
Ñ

فارسي سلمان
1ë3 . سلماسي

90 . (شاه) سليمان
298 . سميه

2ê3 . (دكتر) كريم سنجابي,
1ê8 . سناÄي

1ê8 . سهروردي
,1êê ,ê2 ,30 . شريعتي

Ñ
(دكتر) شريعتي

28ì ,2ì3 ,1ê8 ,1ê7 ,1êì
1ê8 . شمس
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289 ,133 ,107 . (حضرت) (ع), صادق
200 ,199 ,198 ,197 . حسن صباح,

1ê9 . واثقي صدر
2ë9 . (دكتر) غالمحسين صديقي,

,202 ,1ë3 . (شÇيخ) اردبÇيلي يÇن فيالدÇص
2ê8 ,203

ê0 . د) سي) د محم طباطبايي,
2ìê . مه) عال) طباطبايي,

,ê3 ,ê2 . طÇالقاني
Ñ

(آيتاهللا) طÇالقاني,
,2ìë ,2ì3 ,182 ,1ìê ,1ê7 ,1êì ,1êê

297 ,28ì ,272
101 ,100 . (آيتاهللا) طاهري

1ë2 . السلطان ظل
27ì . (دكتر) باقر عاقلي,
2êì . عمر بني بن عبداهللا

82 . عبدالناصر
ê . عثمان

,91 ,ì0 ,ëê ,ê8 ,ê7 ,êì ,êë ,19 . (ع) علي
,19ë ,1ê7 ,137 ,13ê ,133 ,130 ,112

298 ,218
27ì . (ميرزا) د محم عليخان,

298 . ياسر ار عم
3 . (ع) عيسي

88 . فتحعليشاه

182 . (ژنرال) فرانكو
2 . فرويد

1ê3 . قاÄممقام
1ë8 . (دكتر) ناصر  كاتوزيان,

2ëì . كبير  كوروش
200 . اميد  كيابزرگ

ê .  گاندي
2ë7 , 8ì . (پاپ) سوم  گرگوار
291 . (پاپ) سيزدهم  گرگوار

227 ,21ë . (شيخ) عبدالعلي لطفي,
199 . لمبسر

2ê ,23 . لÃوپلد
222 . ( كشيش) السر كس, لوتوني

1ê . چهاردهم لويي
23ê ,223 . (دكتر) اسداهللا ري, مبش

293 . بغدادي ين مجدالد
200 . اميد بزرگ بن د محم

درضا محم
Ñ

درضا محم
Ñ

رضاخان د محم
,182 ,181 ,1ê7 ,138 ,117 ,70 . شÇاه

2ëì ,20ì
137 . عليشاه د محم
90 . ميرزا مرتضي
1ë2 . مشيرالملك

,182 ,1êê ,2ì . (دكÇتر) د حمÇم ق, صدÇÇم
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29ì ,28ì ,27ì ,2ì2 ,21ë
27ì . مصطفاÄي

شهيد استاد
Ñ

(آيتاهللا) مرتضي مطهري,
,1ë1 ,1ê7 ,131 . مÇÇطهري اسÇÇتاد

Ñ

272 ,1ìê ,1ë2
133 ,êë . معاويه

28ë . صدرا مال
1ê ,10 . منتسكيو

12ê ,ê3 . اهللا) (آيت منتظري
197 . اهللا ذبيح منصوري,

182 . موسوليني
2ì1 . حاج) (آيتاهللا درضا سي موسوي,

219 . (آيتاهللا) اردبيلي موسوي
170 . تاالسالم) حج) خوÄينيها موسوي

2ì1 . آقا) (حاج رضا زنجاني, موسوي
حÇاج (آيتاهللا ابوالفÇضل زنجاني, موسوي

2ë9 . سيد)
292 . مولوي

Ñ
موالنا

1ë0 ,127 ,11ê ,2 . (ع) موسي
121 ,120 . (آيتاهللا) كني مهدوي

2ê9 . مهرپور

39 . ملكمخان ميرزا
1êë ,1êê , 87 ,ì7 . شيرازي ميرزاي

182 . ناÄيني ميرزاي
2ìê . (آيتاهللا) ميالني

13 . (پرفسور) ميليان
. شÇيخ) حاج (آيتاهللا محمدحسين ناÄيني,

2ì0
,90 , 88 , 87 ,ê9 ,39 ,29 . شاه ين ناصرالد

2ëì ,1êê ,131
1ê7 . ناصرالملك

293 . كبري× ين نجمالد
1êì . نخشب

ë ,ê . نهرو
82 . نوربخش
78 . نيكسون

2ë2 ,2ê9 . هادوي
Ñ

مهدي هادوي,
220 . تاالسالم) حج) رفسنجاني هاشمي

182 ,13 . هيتلر
2ì3 . (آيتاهللا) يثربي

228 ,22ë . (آيتاهللا) يزدي
2ì0 . (شيخ) عبدالكريم يزدي,



اساميشهرهاومكانهايجغرافيايي

291 . آذربايجان
1ëê ,2ê ,23 ,13 . آلمان

101 ,2ë ,2ê . آمل
291 . اران

202 ,39 ,2ì . اروپا
22ê . شرقي اروپاي

1ë3 . رضاÄيه
Ñ

اروميه
82 . اسراÄيل

101 . اصفهان
290 . افغانستان
7ë ,ëê . الجزاير

,78 ,77 ,7ì ,7ë ,7ê ,73 ,71 ,1ê . امريكا
,1ì0 ,1ë8 ,1ë7 ,1ëì , 82 , 81 ,79

220 ,207
2ê . انديمشك

1ë3 ,33 . (بندر) پهلوي
Ñ

انزلي

,ëë ,17 ,12 ,9 ,ê . انگÇليس
Ñ

انگÇلستان
29ì ,2ê3 ,221 ,220 ,202 ,1ê1

,1ë3 ,98 ,7ì ,7ë ,7ê ,73 ,ë7 ,ëì . ايÇران
,2ê3 ,212 ,20ì ,1ì0 ,1ë8 ,1ë7 ,1ëì
,270 ,2ì7 ,2ì2 ,2ì1 ,2ë7 ,2ëì ,2ê7

29ì ,291 ,290 ,288 ,28ì ,283
99 . بريتانيا

2ê ,23 ,13 . بلژيك
êì . بلوچستان

279 . بوسني
23 ,13 . پاريس

2ê . پاوه
ë1 . تانزانيا

288 . جام تربت
292 ,290 . تركيه

132 . گناباد بيدخت
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292 . پاريس
293 ,291 ,290 ,2ë7 ,2ëì . تاجيكستان

20ì . تونس
1ë3 . شهسوار

Ñ
تنكابن

,2ì2 ,231 ,222 ,101 ,3ì ,1ì . تÇÇÇÇÇهران
292 ,288

219 . خرمشهر
288 . خواف

2ê . دزفول
2ê8 ,203 ,1ë3 . م Ôر

2ê . رودسر
222 . روماني

1ì0 . زابل
2ì1 ,2ì0 ,2ë . زنجان

ëì ,ëë . ژاپن
101 . ساري

ë7 . سانفرانسيسكو
288 . سرخس

1ë3 . شاهپور
Ñ

سلماس
13 . سوييس

1ë3 . شاهرود

293 ,291 ,290 ,220 . روسيه
Ñ

شوروي
101 ,ê8 ,ê7 . شيراز

290 . عراق
,220 ,20ì ,ëì ,ëë ,1ê ,11 ,ê ,3 . فرانسÇه

2ì7 ,221
290 . قفقاز

282 ,2ì0 . قم
292 . قونيه

199 . قهستان
2ì3 .  كاشان

êì .  كردستان
1ë3 ,2ê .  كرمانشاه

8ë ,ë1 .  كويت
23 ,13 . لندن

121 . مشهد
221 ,220 ,1ë0 . مصر

292 ,291 ,2ë7 . نيشابور
7ê . وين

1ê ,ë ,ê . هندوستان
Ñ

هند
2ê . همدان



اشعارفارسي

است كشتي هال ك كشتي در آب
,7 . است پشÇتي كشÇتي بيرون در آب

139 ,97
كم تن يك چشم دو شمار از

2ë9 . بيش هزاران خرد شمار وز
پهلو زد همي چرخ بر كه قصر آن

1ë0 . رو نهادندي شهان او درگه بر
ستمكاران كاخ بر

1ë0 . خذالن رسيد چه خود تا
آهسته آهسته شد ناله دلها تپيدنهاي

رساترچونشودايننالههافريادميگردد.
19ê

عمي اين و باز گوش و باز چشم
223 . خدا بندي چشم از حيرتم

ربودي در گرگم چنگال از  كه

2ì1 . بودي تو گرگم عاقبت ديدم چو
ديد آن در خويش پر كرد نظر نيك چون

ماست. بر كه ماست از كه ناليم كه ز  گفتا
1ì8

دلبران سر كه باشد آن خوشتر
1ëì . ديگران حديث در آيد  گفته

فاختهاي كنگرهاش بر كه ديديم
1ë0 . كوكوكوكو كه ميگفت و بنشسته

كوزهاي در را بحر بريزي  گر
23ê . روزهاي يك قسمت گنجد چند

داديم بارگه ما
1ë0 . ما بر ستم رفت اين

كند طلب تقوا كه خداشناس مرد
. باش سياه خواهي و سفيدجامه خواهي

êê



اساميكتابها

197 . اسماعيليه
1ì7 . تحريرالوسيله
ì7 . المنهاج تكمل¹

182 . المل¹ تنزيه و االم¹ تنبيه
123 ,ì8 ,ì7 . عباسي جامع

233 . مثنوي نگ Ôج
182 . اسالم در حكومت

1ë2 . اح سي حاج خاطرات
1ë1 ,131 . ايران و اسالم متقابل خدمات

27ì . عدليه و داور

1ìê . روحانيت و مرجعيت دربارة
2êë . نور صحيفه

,289 ,2ì3 ,2ê7 ,2êì ,192 ,1ë0 . قÇÇرآن
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199 . دهخدا لغتنامه
20 . مولوي مثنوي

272 . روحانيت و مرجعيت
ì7 . مسالك

1ê1 . خلدون ابن مة مقد
98 . يكشب و هزار



اسامينشريات

,219 ,213 ,180 . (روزنامه) ملي افتخارات
2ë9 ,29ê ,2ê9 ,2êì ,23ì ,233

,1ë9 ,ëë ,ê9 ,19 . (روزنÇامه) اطÇÇالعات
,233 ,22ë ,222 ,208 ,191 ,171 ,170
2ë9 ,277 ,27ì ,271 ,2ê9 ,2êì ,2êê

, 87 ,ì2 ,38 . (روزنÇامه) اسÇالمي انقالب
102 ,9ë

280 . (مجله) سبز برگ
138 ,127 ,123 ,113 . (روزنامه) جاما

1 . (مجله) امروز جهان
197 . (مجله) دانستنيها

228 . (روزنامه) رسالت
137 . (روزنامه) اسرافيل صور

1ê3 . (روزنامه) عدالت
17 . (مجله) فردوسي

108 ,23 ,10 . (مجله) وكال  كانون
2ê0 ,233 ,17ë . (روزنامه)  كيهان

1ê9 . (هفتهنامه) فرهنگي  كيهان
2ì7 . (هفتهنامه) هوايي  كيهان

,123 ,101 ,100 ,70 . (روزنÇÇامه) مÇÇيزان
127




