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 تقدیم به :                                                                         

 

                                                                

  ن ، جانبازان ، رزمندگان  و  ھمهھیدان ، آزادگاش

  در شکوفایی انقالب اسالمی متحملکه کسانی 

  زحمات طاقت فرسایی شده اند و  ھویت وجودی

  در  جمھوری عدالت  و قسط در   ایجاد     راخود  

  و خواھانمی بینند  ناب محمدیو اسالم  اسالمی

  این  انقالب  با  حفظ  در  انبیا  حرکت استمرار 

  آزادی ، جمھوری  اسالمی  ، استقالل

 می باشند.
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 به نام خدا

 پیش در آمد: 

می نمایم و از ذات باری تعالی درخواست  ردگارم سخن را آغازیاری پرو و با نام خدا و امید

و عشق و  آگاه به من عنایت فرماید تا مطالب را بدون حب و بغض یضمیر و دارم دلی روشن

تا چکیده نوشته ھایم خواستارم تعصب وحمیت عرضه نمایم و از ایشان  بدون و ھمچنین کینه

اگر خداوند مھر گمراھی بر دلی نشاند چشم  ضدیتی با دین مبین اسالم نداشته باشد. که

می اندیشد راھش صواب است، اما بواقع  در  او را کور و گوشش را ناشنوا گرداند. شخص

و گمراھی به سر می برد. اینکه تمامی آدمیان تصور میکنند ، افکار و عملکردشان  تاریکی

از این موضوع می باشد. پس  صحیح بوده اما با این وجود با ھمدیگر اختالف نظر دارند،ناشی

شته و نه راه ادست دعا به سوی خدا دراز کرده و تمنای راه مستقیم و انعمت علیھم را د

                                                                                                     .مغضوبین و ظالین

                                               

                                               ************ 
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نظر به اینکه ھویت وجودی خود را با افکار و عقایدم سنجش مینمایم به طور طبیعی ھر گونه 

به این  گردیده تناقضی بین افکار و اندیشه ھایم با آنچه ممکن است به عنوان واقعیت معرفی

، یمی آورد. اینجانب با توجه به اینکه در طول سالیان سال مبارزات وجودی لطمه وارد  ھویت

و کامل نگاھی ویژه داشته و ھمچنین نسبت به انقالب  پیشروبه اسالم به عنوان یک دین 

به وقوع پیوست تعصب (به معنای پایبندی تعھد آور) دارم از  ٥٧بھمن  ٢٢بزرگ اسالمی که در 

ی نمایم که بعد از شھادت ھزاران تن که موجب آبیاری این نھال نوپا شده اینکه احساس م

نا بخردانه مورد تھدید قرار بگیرد و حتی به اسالم نیز   بود ممکن است توسط خودمان با اعمال

در این راستا خدشه ای وارد شود بسیار متأسف می شوم چراکه ابتدا این ھویت وجودی را و 

در  بس درازاز گذران  پس می بینم . زحمات کشیده شده را در خطرنتیجه سپس مھمتراز آن 

از پیروزی انقالب داشته ام و  پیشمساجد و مجالس مذھبی و ھمچنین فعالیت ھای در 

سالھا حضور در جنگ تحمیلی که موجب مجروحیتم گردید از اینکه احساس می کنم آن چیزی 

نباشد دچار سردرگمی گردیدیم و  را که سالھا بدنبالش بودیم ممکن است سرابی بیش

بخاطر اینکه به خودم ثابت نمایم که در طول این سالیان به کدامین راه میرفتم و ھمچنین ثابت 

نمایم که به خطا نرفته ام مسئوالنه احساس نمودم مطالب را مکتوب نمایم وھمچنین با 

ه برای این انقالب از جان و نگرش به پدران و مادران شھید و جانباز و میلیون ھا نفر که ھموار

مال خود گذشتند و به طور کلی نسبت به مردم کشورم احساس وظیفه نموده و مواردی را 

که گمان می برم ممکن است لطمه ای وارد آورد نقد کرده و اصالحاتی را در این خصوص 

دور  نظر به اینکه اینگونه مسائل بایستی از مقوله ھای  تعصب و حمیت. پیشنھاد نمایم 

باشد و ھمچنین خوانندگان گرامی با بینشی از قبل طراحی شده برای خود که به معنای 

ھمان تعصب می باشد در امان باشند، الزم می بینم قبل از وارد شدن به موضوع اصلی 

                                                                  سطوری را در مبحث تعصب نوشتار نمایم .

                                               

                                               ************ 
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 تعصب و حمیت:

. اما باید بنویسمھر چند سعی کردم نکاتی که به نظرم قابل نقد می آید را به دور از تعصبات 

ه دلیل سایه ی توھم و تعصب دچار خطا این نقادی ھا نیز ممکن است بکه ان داشت عاذ

گردد .چنانچه نقادی عمیق و با دقت انجام نگیرد، نتیجه غلطی را خواھد داد و شاید تعصب اثر 

ناخودآگاه نادیده انگاریم، به ھمین جھت ممکن است خود ما ھم به گذاشته و مواردی را 

که باید سعی در درست اشکاالتی در آینده به این مطالب داشته باشیم. مھم این است 

در مسائل به دقت نگریسته و در نیت نیز ھیچگونه غرضی را  تا دکرکوشش  فھمیدن نماییم و

 چنانچهرا در دلم ایجاد نموده و اگر  روشن ضمیری پس به خدا پناه میبرم  نمايیمن لحاظ

                                                          می نمایم . آمرزشاشتباھی مرتکب شدم طلب 

                                                                                   تعصب از جنبه ھای مختلف :

دارای  تعصب نسبت به خانواده ، فرھنگ ، زبان ، مملکت  خوب است. جامعه ای پویا باید

داشتن ارتباط دارد تا حدود زیادی تعھد  بامفید باشد. در این حالت تعصب  ھویت و تعصب

اصالح گری مستمر الزم است. اما در روش ھا، تعصب در امور دینی و فرھنگی ضروری است 

اعتقاد و باورھایی که او را به حرکت  در حقیقت تعصب ھویت شخصی و یا جامعه ای است .

ردد .چنانچه باید مواظب باشیم که این تعصب به حمیت تبدیل نگبه ھر حال در می آورد .

ارزیابی کلی مان از دیگران را بر مبنای باورھای خود احساس نماییم و اندیشیدن و رفتار خود 

را بر آن اساس مشخص نگاه کنیم ،این نگاه محکم، شخص را در مقابل تغییرات مقاوم می 

اشتباه  گرداند. این نوع تعصب میتواند تنفر ایجاد نماید که بر اساس تعمیم غیر قابل انعطاف و

گیرد ، در واقع  می  بنا شود. تعصبی که بر اساس شناخت از پیش تعمیم یافته شده شکل

می شود ناشی از خود محوری و حرمت  کلیشه سازی میکند و مقاومتی که درافراد دیده

نفس کذایی برای خود داشتن است و با لرزیدن ریشه ھای تعصب ، ساختار شخصیتی که 

کرات و عقاید خود را بر اساس آن شکل داده فرو می ریزد داشتن افراد، جھان بینی و تف

بر حق می اعتقادات کلیشه ای، شخص را به آسانی به پیشداوری سوق می دھد و خود را 

. اینگونه نگاه ھا در حالی است که چنانچه تعصب در قالب گروه ھا، نژادھا، مذاھب ، بیند

این   است . آورتر آن به مراتب زیان پذیریآسیب قومیت ھا و... کورکورانه ظاھر شود فرایند 

ذھنیت ھا زمانی از بین میروند که اشخاص، در عمل شاھد تجربه ی اشتباه خود گردند. قبال 

ما پیش از این  گفته شد که تعصب نسبت به دین و فرھنگ تا حدودی خوب و تعھد آور است

تمایی در خصوص مناسبات و روابط نباید بد بینانه به فرھنگمان نظر داشته باشیم تعصب اج

باورھایی دارند  وجود دارد چراکه انسان ھا نسبت به سنت ھا و آداب و الگوھای اجتمایی

ھمچنین در تعصب فرھنگی و مذھبی اعتقادات و باورھایی است که اگر خیلی افراطی 
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اعتقاد باشند نادیده گرفتن دیگری را سبب میگردند . از سویی الزم است، چون جامعه بی 

ھویت ندارد از سویی دیگر چنانچه خیلی شدید باشد موجب از ھم پاشیدگی می گردد و اما 

اختالل در مناسبات اجتمایی و فرھنگی ایجاد میکند در حالیکه تعصب در  ،تعصب سیاسی

اینگونه جوامع لزومی ندارد. زیرا که امور اعتقادی می تواند، امور ماندگاری باشند اما در 

می روند .اینگونه تعصب ھا  اسی زود گذراست . گرایش ھا ھر روز می آیند و فردا مسائل سی

گردد . بیشتر جنگھای قومی ،  می  منجر به فاشیسم و حذف فیزیکی و ھویتی دیگران

سیاسی و نژادی ناشی از اینگونه تعصبات است گاھی شدت عالقه به شخصی، مسلکی و 

را نمیدھد. مثال روشن آن  آموزه ایکه امکان ھیچ  یا چیزی چنان انسان را محاصره می کند

طرفداری تا مرز جنون ھزاران ھوادار فاشیسم در ایتالیا، نازیسم در آلمان و ھمچنین گروھھای 

                          باشد.  نمونه ھايي از آنمی تواند  سیاسی که در کشور خودمان ھم نیز

    

می گیرد و در قران ریشه ی ردنادانی است که از بی خ بحث تعصب و حمیت فراتر از جھل و

داریم که  پیروی از گذشتگان ، آدمی را چنان به بند کشد که امکان شنیدن صدای حق طلبانه 

ن به کری و کوری تعبیر می نماید. انحصار حقانیت آا نمی دھد و اینگونه مسائل را قردیگران ر

است که فقط خود را به  و خودخواھی یجه حمیتبه خویشتن و سایرین را به خطا دانستن نت

حق می داند و تحمل تجربه سایرین را ندارد. تعصب در جوامع بسته ظھور پیدا می کند، افراد 

سلطه تحمیلی تک صدایی گرفتارند و حق شنیدن صدای دیگران از آنان سلب  زیراین جوامع 

از حد روی نظرات خود ندارند  است اشخاصی که تعصب ھای بیجا ندارند ھیچگاه تاکیدی بیش

ً مشورت در قرآن به ھمین منظور آمده که ھر کسی نظر خود را اعالم میکند و  و اساسا

ً مشورت  بھترین قول را بر میگزیند اگر ھر شخصی نظر خود را فقط قبول داشته باشد اساسا

گر با معنایی نخواھد داشت البته اشخاصی که با تعقل اندیشه به نظری رسیده است، ا

شکی که حاصلش تردید و دو دلی باشد ھمراه گردد ، این موضوع خود پریشانی فکر می آورد 

جوھر بحث این است که با ھمان  تفکرات که با  .و ھیچ تفکری را به سر منزل نخواھد رساند

اندیشه و تعقل به نتیجه رسانده ای  با مشورت آن را پر و بال بیشتری داده و صیقل تر نموده 

احتمال انتخاب قول حسنه تری رابدھید امام راحل در تفسیر سوره حمد به خوبی به ما یاد و 

ً در تفسیر سوره  دادند که احتمال درست بودن بعضی از نظراتمان را در نظر بگیریم و مکررا

                                       حمد می فرمودند احتمال دارد این یک معنا ھم  درست باشد .
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دکارت می گوید: من فکر میکنم پس ھستم ھمچنین شک میکنم  پس من ھستم یعنی 

اندیشیدن و شک کردن به معنای جستجو در انتخاب قول حسنه است که ھویت شخصی را 

                                                                                                      می شناساند.

 تجربه بشری انسان را پس از سالھا برای زیستن بھتر ، ھمزیستی مسالمت آمیز می داند .

احترام متقابل به حقوق انسانی و توجه به کرامت انسانی ھمدیگر ، بر فرض اینکه خودمان را 

و قائل ھستیم که بیندیشد ھر چند به حق بدانیم و دیگری را به خطا ، آیا چنین حقی برای ا

                                                          خطا باشد آیا این الزمه ی احترام متقابل نیست.

جنگ ھایی که به  رستانه چه چیزی عاید مردم شد حتیدر حوزه بشری و در جنگ ھای نژاد پ

ای جز کشتار و بی رحمی برای مردم داشت؟ بھانه ھایی مانند دموکراسی انجام شد نتیجه 

و یا در حوزه اختالفات دینی بین مذاھب از جنگ صلیبیان گرفته تا جنگ ھای بین مذاھب 

، مسلمانان و یھودیان و یا در حوزه ی یک دین و مملکت مانند شیعه و سنی و  ھندومختلف 

ھل سنت حنفی و شافعی ، اگر بخواھیم جزء تر وارد شویم به عنوان نمونه  یک مرام مثل ا

بلی و یا درون شیعه خودمان اسماعیلیه، زیدیه ، دراویش و شیعه اثنی عشری و نمالکی و ح

... ھمگی این اختالفات در مذاھب که موجب زیان ھا و کشتار ھایی گردید از تعصبات خشک 

ھمه ملت  نتیجه گرفت و قربانی ھای بسیاری را از آن خود کرد. در ایران خودمان زمانی که

اعم از ھر مرام و مسلکی که داشتند در انقالب با ھم متحد بودند بعد از مدتی مذھبیون که 

اکثریت جامعه را تشکیل می دادند غیر مذھبی ھا را کنار زدند (البته اکثر آنھا در ایام اوایل 

از آن شیعه  اما در کل ھمگی آنھا را کنار زدند بعد انقالب از آزادی ھا سوء استفاده نمودند )

که در اکثریت بود خود را وارث حکومت دانسته و سنی ھا در اجرائیات کنار گذاشته شدند بعد 

از مدتی جناحی از مذھبیون جناحی دیگر را که موسوم به ملی مذھبی بود کنار زدند و بعد از 

ھمدیگر  مدتی دیگر در درون آنھا به راست و چپ تغییر نام داد به طوری که تحمل عده کمی از

خر ھم نمی دانیم که به کدامین مسیر این راه منتھی آھم در شراکت قدرت نداشتند و در  را

میشود جالب این است که این جناح ھا از سوی جمع کثیری از مردم حمایت می گردند و به 

جای کرامت گذاشتن به ھمدیگر و ھمزیستی  مسالمت آمیز، ھمدیگر را لعن و نفرین و کافر و 

                                        می پندارند و دست از تعصب و حمیت خود بر نمی دارند.مرتد 

در ادامه بحث مروری بر تاریخ انقالب داشته و نقد ھای وارد شده بر آن را پیگیری می کنیم. 

 نمایم که ممکن است ياد آوري امیدوارم نظراتم بدون تعصب باشد.اما قبل از ھر سخنی باید 

در آینده اشکاالتی بر این نظریاتم داشته باشم مھم این است که این دریچه شک و تردید باید 

استمرار داشته باشد و ابراز نظرات از روی غرض نباشد و امیدوارم در این راه به برچسب 

                                                                   التقاط و سادگی و نادانی روبه رو نگردم .
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توقع دارم بدون تعصب به آن نگاه کرده و آن را نقد نمایند وبه ھمگی افراد و گروه  از ھمگی نیز

گردد برای خود  می ھا با ھر گونه تفکر و اندیشه ای که دارند ابتدا در این راه پیشنھاد 

در برای مثال یند .چارچوب فکری و باید ھا و نباید ھا  را جدا از گرایشات گروھی ترسیم نما

افکار خود ترور را چنانچه مذموم میدانند خارج از گرایشات به آن نگریسته و کلیه ی ترور ھا را 

 در ذھن خود ترسیم نموده و به ھر گروھی (حتی گروھی که خود به آن وابسته است )

یک شخص مذھبی شیعه  برای مثالمنتسب باشد آن را محکوم نماید واضح تر گفته شود 

ثنی عشری طرفدار نظام حکومتی جمھوری اسالمی نه تنھا کلیه ترورھا را اعم از ترور ھای ا

مجاھدین خلق ترورھایی که سازمان ھای جاسوسی اسرائیل انجام می دھند مانند ترور 

 شھدای فلسطینی محکوم می کند و نه تنھا ترور ھای القاعده در افغانستان ، پاکستان ،

نجف به دست سلفی ھا  د و نه تنھا ترور ھای شیعیان که در کربال وعراق را محکوم می نمای

و وھابیون انجام می شود را محکوم می نماید بلکه ترور ھایی از قبیل ترور ھا ی خارج از 

کشور مانند ترور بختیار نیز باید محکوم گردد و شاید ھم ترورھایی که مثالً به دست نواب 

البته  حكم ارتدادي كه مجتھدين بنا به وظیفه شرعي  دصفوی انجام شد بایستی محکوم گرد

خود مي دھند با توجه به اينكه آنھا حق صدور حكم را دارند و مسئولیت آن را ھم مي پذيرند 

مسخره  به قانوني مي باشد مانند حكم ارتداد سلمان رشدي كه پیامبر گرامي و اسالم را

ت اگر دنیاي مسیحیت نیز نسبت به دين و گرفته بود و قصد تخريب دين مبین اسالم را داش

پیامبر گرامیشان و ھمچنین بانوي عصمت و طھارت حضرت مريم تعصب متعھدانه داشتند ھیچ 

گاه اجازه نمي دادند كساني به اسم آزادي در مطبوعات و سینما ھا و كتابھايشان 

نھا را مورد ھجمه ،مقدساتشان را به ديده تمسخر و استھزاء بنگرند و با زشت ترين حركات آ

تر نسبت  ارچوب فکری مشخص گردد شاید بتوان به دور از تعصب راحتھپس اگر چ قرار دھند.

                                                                                        به مسائل قضاوت داشت.

                              

         ************                                       
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                                                                                      :  تاریخچه انقالب اسالمی

ی نمایند با توجه به نگاه آن م پیروزی انقالب اسالمی که به عنوان یک معجزه تاریخی از آن یاد

تا دندان مسلح می شناختند  ژيم را   ر روزگار نسبت به ایران که آنرا جزیره ی آرامش و با ثبات و

و ظرف مدت بسیار کمی به یکباره دگرگون گردید، از دیدگاه جامعه شناسان و سیاست 

عاریف علمی آنھا نمی مداران و فعاالن اجتماعی این دگرگونی بسیار غیرمنتظره بود و در ت

گنجید به ھمین جھت  اعتقاد داریم اراده ای باالتر از ھمه، این حرکت را آفرید به عبارت ساده 

می دانیم که با رھبری امام خمینی و حرکت مردم  ین جنبش را خواست و اراده خداوندتر ا

                                                                                                   تجلی پیدا نمود .

می دانستند که  و وابسته کشورمان اطالع داشته و تا قبل از این تاریخ مردم از اقتصاد بیمار

واقعی نبوده و  می دانستند آزادی سرمایه ھای مملکت توسط استکبار به تاراج می رود و 

ن از فساد اجتمایی وسیعی که در جامعه کشور زیر سئوال بوده و ھمچنیاستقالل وحاکمیت 

در حال فزونی بود نگران و ناراحت بودند . خانواده ھا احساس می نمودند که عصبیت و غیرت 

خانوادگی و اجتمایی آنھا در حال لکه دار شدن است. سینماھا ، صدا و سیما و بعضی از 

فساد و مشروب  مجالت در ترویج فساد به طور علنی نقش بسزایی داشتند خانه ھای

فروشی ھا امنیت خانواده ھا را خدشه دار نموده بودند. بسیاری از خانواده ھا که پدران یا 

به جوانانشان مست به خانه آمده و کانون گرم خانه را بر ھم زده نگران بوده و واھمه داشتند  

اک جرأت کانون خانواده ھا در معرض خطر قرار گیرد و از ترس پلیس امنیتی ساوطور کلی 

مخالفتی را نداشتند و این ضرب المثل معروف آن زمان بود که می گفتند دیوار موش دارد و 

موش ھم گوش.به طوری که در خانه ھم کسی شھامت اینکه مطلبی خالف حاکمیت بر زبان 

از سویی دیگر قشر متوسط در دوران قبل از پیروزی از لحاظ اقتصادی در  بیاورد را نداشتند .

ً مضیغه  ً معنایی نداشت و وضعیت اشتغال نیز حدودا کمتری بودند گرانی در آن زمان تقریبا

معترض وضع موجود بودند  56رضایت بخش بود به طور کلی با وجود اینکه مردم تا قبل از سال 

اما مفھوم مبارزه را ھم نمی دانستند و با در نظر گرفتن رفاه نسبی و ترس از وضعیت پلیسی 

می نمودند آلترناتیوی را نمی شناختند  خالء اخالقی و اجتمایی که احساس  مملکت با وجود

که جایگزین وضع موجود نمایند و اصالً مفھومی از دگرگونی و انقالب درذھن ھا نبود البته در 

ذھن بعضی از تحصیلکرده ھا و دانشجویان و طبقه روشن فکر و بعضی از روحانیون این 

تا آن تاریخ ھر چند بعضی از افراد مذھبی و  .داشته استھیم معنای خاص خودش را مفا

و امام خمینی نیز می بردند   بعضی از روحانیون به دلیل مخالفت با حکومت در زندان به سر

ھا می برد اما آھنگ و زمزمه مخالفت در تبعید به سرمرجع تقلید بوده به جرم مخالفت  که

را نشان می داد و رژیم شاه نیز مخالفین  بیشتر در دست نیروھای چپ و کمونیست ھا خود

بعضی از مردم حک شده  ضوع در ذھنخود را بیشتر کمونیست ھا قلمداد می کرد و این مو
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بود. بسیاری از اقشار دانشجویان تحصیل کرده نیزکه به دنبال حرکات انقالبی بودند، از گروه 

ھای کمونیست در ذھن ھا  چریک ر یاد می کردند و خاطرات مبارزاتھای مارکسیستی بیشت

کل یا حتی افسران انقالبی حزب توده و افراد ھبیشتر نقش بسته بود خاطراتی مانند سیا

ذھن قشر تحصیل کرده  ، در ند مانند خسرو روزبهکمونیستی که در زمان شاه اعدام شده بود

اه و مخالف شاه بیشتر آشنا بود. دادگاه معروف گل سرخی که با شجاعت تمام در دادگ

مشروعیت دادگاه و نظام را زیر سئوال برده بود تا مدتھا در ذھن ھا به یادگار مانده بود اینگونه 

مسائل موجب گشته بود که جوانان اطالعی از اینکه اسالم ھم می تواند به عنوان یک دین 

 این روند ادامه داشت تا اینکه .انقالبی عمل نماید و برنامه حکومتی داشته باشد نداشتند

مھندس بازرگان و آیت هللا مطھری پا به   ،روشنفکران مسلمان و جسوری مانند دکتر شریعتی

عرصه نھادند و فعالیتشان را گسترده تر نمودند اکثر سخنرانی ھای آنھا در محیط ھای 

مذھبی مانند حسینیه ارشاد و یا محیط دانشگاه تدارک داده می شد به طوریکه ھنگام 

مذھبی اکثر تحصیل کرده ھا حضور داشتند کم کم دانشجویان و  سخنرانی در محیط ھای

تحصیلکرده ھا در محیط مذھبی حسینیه ھا توسط این سخنرانان ،که مذھبی و دارای روحیه 

عصیانگری بودند آشنا شدند آنھا با صحبت ھای روشن گرایانه دو چیز بسیار مھم را به قشر 

                   بال این مسائل بودند فھماندند :تحصیلکرده وبعضی از اقشار مذھبی که به دن

زمان مخالف است   ستمگر.اسالم می تواند دین انقالبی معرفی شود که با حکومت 1

بودند به عنوان نیروھاي این حکومت مخالف  كه با.نیروھای مسلمان نیز به تبعیت از اسالم 2

بارز تر در  قش دکتر شریعتی بسیارالبته  در این راستا نانقالبي مي توانند معرفي شوند.

ایشان با سخنرانی ھا و کتاب ھای انقالبی به بسیاری از اقشار  ،جامعه نمود پیدا کرد

تحصیلکرده آنروز توانست دو مطلب فوق را انتقال دھد. بسیاری از دانشجویان که تصور می 

د متوجه شدند کردند بیشتر مخالفان و جنبش ھای انقالبی موبوط به گروه ھای چپ ھستن

بعضی از نیروھای مذھبی به دلیل مخالفت با حکومت در زندان به سر می برند و بزرگ 

مذھبیون مرجع تقلید آنھا یعنی امام خمینی به دلیل مبارزات در تبعید به سر می برد . اقشار 

د بودند حاال می توانستن ھمنشینبا اسالم  به طور فطریتحصیلکرده و دانشجویان ایرانی که 

                                                                      پز انقالبی را به رخ مخالفین چپ بزنند .

به تدریج تعداد مشتاقان تحصیلکرده مذھبی مخالف حکومت بیشتر شد تا زمانی که دکتر 

خواھی  شریعتی به شھادت رسید. این شوک بسیار موثر بود که توانست طنین موج اسالم

                                                      را که حرف از انقالب و دگرگونی داشت  فراگیر کند .

ارتباطی که دکتر شریعتی با اندیشمندان بزرگ آن زمان در جامعه روشنفکری غرب داشت و 

می شدند و ھمچنین ھمزمانی بحث حقوق بشر در امریکا که دموکرات ھا منادی آن شناخته 
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اعتمادی که حکومت شاه در خصوص ثبات سیاسی خود داشت به طوری که جزیره امن لقب 

گرفته بود و ژاندارم منطقه شناخته می شد موجب شد که فضای سیاسی کشور کمی بازتر 

شده و کتاب ھای دکتر شریعتی و دیگران در طیف وسیعی در میان مردم منتشر گردد و 

ایشان آشنا گردیدند .به خصوص جوانان مذھبی که در مساجد فعالیت جوانان بسیاری با نام 

ً از اقشار دبیرستانی محسوب میشدند .این فرآیند موجب گردید تعداد  داشته که عموما

مذھبیون بیشتر شده و به طرف مساجد کشیده شوند کم کم مساجد که تا چندی قبل از 

کالس ھای قران و نھج البالغه رواج پیدا جوانان خالی بود پر شد و سیل جوانان پر شور در 

نمود و بدین شکل بود که مقدمات انقالب اسالمی در حال پایه ریزی بود. اگر مرحله اول را 

کشیده شدن جوانان به اسالم انقالبی بدانیم و مرحله دوم را کشیده شدن جوانان مذھبی 

         حال پایه ریزی است .به مسجد را خوب درک کنیم در می یابیم پیکره یک تشکیالت در 

این حرکات ادامه داشت تا اینکه خبر شھادت آقا مصطفی خمینی ابتدا در قم و سپس در 

سایر شھر ھا و بیشتر در مساجد پیچید . بسیاری از جوانان مذھبی با نام امام در آن لحظه 

ول مبارزه آشنا شدند و خوشحال بودند که زعیم آنھا به عنوان یک مجتھد اعلم در صف ا

                                   ایستاده است و فرزندش را در راه اسالم و انقالب نثار کرده است .

حکومت شاه که خود را قدرتمند و با ثبات می دید و در آن لحظه درک درستی از مذھبیون و 

آقا مساجد نداشت به خاطر تحرکاتی که بعضی از مذھبیون در برپایی جلسات ترحیم 

مصطفی خمینی داشتند در درج مقاله ای در روزنامه اطالعات  به امام خمینی توھین نمود و 

                                                             ی انداخت.سختبسیار به دام با این کار خود را 

انه اعتراض به تعدادی از روحانیون در قم به نش ١٩/١٠/٥٦این موضوع موجب شد در تاریخ 

سمت منازل مراجع حرکت نمایند زمانیکه بعضی از این روحانیون معترض به سمت منزل آیت 

هللا شریعتمداری  در حرکت بودند توسط پلیس شھربانی به گلوله بسته شدند و تعدادی از 

                                                                                          آنان به شھادت رسیدند.

شد خبر آن بدین شکل وسیع منتشر  می اینگونه حوادث در سالھای گذشته انجام  اگر شاید

نمی گشت و عکس العملی نیز به ھمراه نداشت ،اما آن روز جوانان مذھبی بسیاری به مدد 

ساجد به روشنفکرانی چون دکتر شریعتی به سمت اسالم انقالبی کشیده شده بودند و در م

عنوان یک تشکیالت غیر رسمی دارای فعالیت بودند و به ھمین جھت خبر به طور وسیعی 

منتشر گشت و با فاصله یکی دو روز در اکثر شھرھای ایران به نشانه اعتراض به آن کشتار، 

تظاھرات چند دقیقه ای با شعارھای بگو مرگ بر شاه و درود بر خمینی طنین انداز خیابان 

گردید و بدین شکل مردم عامی نیز از اخبار  تظاھرات سیاسی که شاه را  ھای شھرھا

ً مورد حمله قرار داده بودند و ھمچنین شخصی را به نام خمینی که مرجع تقلید نیز  مستقیما
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به فاصله گردیدند  و بدین شکل انقالب وارد مرحله سوم خود شد.   بوده آشنا شده و مطلع

ذھبی که پیشینه انقالبی داشتند و بعضی از روحانیون که از کمی  نگذشته بود که افراد م

ھمراھان امام بودند از طریق جوانان مذھبی در مساجد کلیه نوارھای امام خمینی و اعالمیه 

ھا را به دست مردم عادی می رساندند ھمچنین سایر نوارھای انقالبی از جمله نوار 

که طلبه ھا به نشانه ١٩/١٠/٥٦آن حادثه ( سخنرانی آیت هللا شریعتمداری که گریه کنان از

رمودند ف اعتراض به مقاله درج شده به سمت منزل ایشان در حرکت بودند) یاد میکرد می

انتشار .شدند حق توسط پلیس شھربانی کشتهکردند و به نا می طلبه ھا به آرامی تظاھرات

در ھنگام چھلم شھدای سریع اخبار و انتقال نوارھا و اعالمیه ھا به دست مردم موجب شد 

قم در تبریز تظاھرات وسیع تری صورت بگیرد و این بار نیز حکومت شاه آن تظاھرات را نیز به 

گلوله بست و در نتیجه چھلم دیگری را رقم زد این تظاھرات ھر روز بیشتر و بیشتر شده و نه 

(مرحله ده شدتنھا صدای انقالب در بین تمام مردم ایران بلکه بین تمام مردم جھان شنی

با اسالم مأنوس بودند و دوست داشتند اسالم بر  به طور فطری. مردم عامی از اینکه چھارم)

زندگی آنھا سایه افکند و نسبت به مراجع دینی ھمیشه اعتماد وحسن نیت داشتند و آنان را 

شناختند به سرعت به صفوف انقالب پیوستند آنھا خوشحال بودند در  می ی وارستهصاشخا

کنند. مردم مطمئن بودند در سایه اسالم و می ر سایه رھبری یک مرجع دینی حرکت زی

نجات  پیدا می کند بلکه اقتصاد آنھا نیز از  علمای دینی نه تنھا کشورشان از زیر یوغ استکبار

که دیگر از  خیال آنھا راحت بودداشت.زندگی بھتری خواھند  وابستگی نجات  پیدا کرده و

فروشی ھا و مناظر مبتذل و غیر اخالقی و قمار  مشروب  و انه ھای فسادفسادھای مانند خ

خانه ھا نجات پیدا میکنند (دیدگاه مردم عادی نسبت به حاکمیت و منکرات دینی در این حد 

بوده و با وجودی که اقشار متوسط در رفاه نسبی بودند باز مایل بودند حاکمیت دینی که این 

با ھویت دینی آنھا و به طبع غیرت و عصبیت آنھا تناسب داشته منکرات را نداشته باشند و 

باشد بر آنھا حکومت داشته باشد) باالخره این اعتماد و خوش بینی به سردمداران انقالب و 

 ٥٧در رأس آن امام خمینی موجب گشت تا با راھپیمایی بزرگ تاسوعا و عاشورا در سال 

حرکات انقالبی مردم چنان  .(مرحله پنجم)ارد،جمعیت بسیار کثیری، خود را به نمایش بگذ

و بزرگ به رھبری امام خمینی ھدایت میشد و پیش میرفت که ھیچ نیروی مخالفی  قوی

نمی توانست در مقابل آن قد علم کند مردم به جھت حالت قدسی رھبری که مرجع دینی 

ترفندی شد از ایشان حرف شنوی داشته و اطاعت محض می نمودند. ھر  ھم شناخته می

که حکومت شاه میزد با اشاره امام بر ھم میریخت و ھر دولتی اعم از شبه مذھبی شریف 

 به رو می گشت و رو یا شبه آزادیخواھی بختیار با مخالفت امام امامی و یا نظامی ازھاری و

ً برای کلیه مردم فقط حرف امام حجت داشت ھیچ شخص و حزب  با توجه به اینکه تقریبا

 یبیان پیشنھادی غیر از کالم امام را نداشتند و می دانستند در صورت اظھار نظردیگری جرأت 

که با نظرات امام ھماھنگ نبود در واقع خط بطالنی بر اندیشه سیاسی و حزبی آنان وارد می 

www.ParsBook.org



 
16 

 

(مرحله به پیروزی  رسید ٥٧بھمن  ٢٢شد و بدین شکل بود که انقالب شکوھمند اسالمی در 

عواملی که باعث شروع و انسجام و پیروزی انقالب اسالمی را به پس اگر بخواھیم .ششم)

خوبی درک کنیم می توانیم آنرا به مانند یک دستگاه ماشین در نظر بگیریم ھمانگونه که یک 

خودرو با تمامی ساختار و قطعات آن به عنوان یک واحد ماشین دارای اھمیت بیشتری است 

اولیه قادر به را نداشته باشد بدلیل نداشتن جرقه  شمعاما اگر ھمین خودرو قطعه ای مانند 

ر به خصوص نقش دکتنقش روشنفکران مذھبی و روحانیون انقالبی و  حرکت نخواھد بود .

 دارد که روشن گری ھای آنھا سبب جرقه اولیه انقالب شریعتی حالت ھمان شمع خودرو را 

                                                                                                        .         گردید

و در فرآیند این شش مرحله گفته شده انقالب اسالمی با تمسک به اسالم و رھبری مدبرانه 

                                                               امام و وحدت کلمه مردم به پیروزی رسید.    

                                        

                                               ************ 
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 خرداد تلقی نمایند ھر چند که ١٥بعضی اشخاص سعی دارند که این انقالب را ادامه نھضت 

ختم گردید در ھر دو امام خمینی  ٥٧بھمن  ٢٢خردادو نھضتی که به پیروزی  ١٥در نھضت 

خرداد تاثیراتی بر انقالب اخیر داشت و فرھنگ  ١٥رھبر بود و نیز ھمچنین بدون شک نھضت 

مبارزه جویی دینی را در بعضی از اقشار جامعه زنده نمود اما به طور کلی ھمانگونه که انقالب 

ھمچنین مبارزات  ملی شدن صنعت نفت مصدق در بیداری اذھان نقش داشت و مشروطیت و

ً تا قبل از شروع  گروھھا اعم از مذھبی و غیر مذھبی نیز تاثیر گذار بود از جھتی دیگر تقریبا

ً کلیه جریان ھا سرکوب شده و جامعه ھمه جریان ھا را  ٥٦دی  ١٩نھضت یعنی قبل از  تقریبا

ت شاه دارای ثبات بسیار مستحکمی بود پس این انقالب را باید فراموش کرده بود و حکوم

                                                       خرداد دانست. ١٥جدای ھمه جریان ھا و نھضت 

 

                                               ************ 
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به پیروزی رسید وھمانگونه که امام در سخنرانی خود در  ٥٧انقالب اسالمی در بھمن سال 

در بھشت زھرا ایراد فرمودند که به واسطه اینکه مردم ایشان را قبول حضورش روز اول 

                                   بال منازع به ایشان رسید . داشتند دولت تعیین نمودند و اختیارات

پایه ھای نظام از قبیل نوع نظام و قانون اساسی را با رأی مردم  امام طبق تدبیر حکیمانه ابتدا

بنیان و تصویب نمودند و سپس سایر ارکان ھای نظام که قبالًدر قانون اساسی تعریف شده 

بود پایه ریزی نمودند ایشان ابتدا مھندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت منصوب 

پی ریزی مقدمات نظام از قبیل تدارک   عه و ھمچنین نمودند و وظیفه آن اداره حکومت و جام

                                                                  و... گردید. انتخابات قانون اساسی،مجلس

در کردستان اغتشاشاتی  ٥٧بھمن  ٢٣یک روز بعد از پیروزی انقالب یعنی در تاریخ  درست

یی به اسم خود مختاری جنگ مسلحانه را آغاز نمودند در آن صورت پذیرفت و عمالً نیروھا

زمان در پاوه چند تن از پاسداران را سر بریده و به شھادت رساندند در چند نقطه از کشور نیز 

مانند آذربایجان، ترکمن صحرا خوزستان اغتشاش ھای وسیعی به راه انداختند .بسیاری از 

آزادی که به میمنت انقالب نصیب ھمه شده بود به گروھھا و احزاب به جای اینکه از این 

درستی استفاده کنند ھر کدام منادی تفرقه و اختالف گردیدند. این احزاب، در تحریک مردم به 

تظاھرات و تحصن ھا و اعتصابات نقش بسزایی ایفا نمودند و بعضی از این گروھھا نیز در 

را برای خود تدارک دیدند و با ملیشیاھا ھمان زمان به طور زیر زمینی تشکیالت مسلحانه ای 

آینده خطرناکی را ترسیم نمودند (بعد از سی سال بازنگری تاریخ اینک سئوالتی به ذھن 

.در کدامین تاریخ کشورمان آزادی مردم و مطبوعات و گروه ١میرسد که ذکر آن الزم می باشد: 

موقت ، آیا انصاف بود که یک .صرفنظر از ماھیت و نظرات دولت ٢ھا تا بدین حد وجود داشت 

حکومت نوپا را با اغتشاش ھا، تحصن ھا، اعتصابات وتحریکات علنی در روزنامه ھا و...به 

ً حکومت و دولتی آزادی ھای سیاسی و اجتماعی را به ٣چالش کشانید  .آیا چنانچه مجددا

ر سیاسی آن رسمیت  بشناسد و گروه ھا و احزاب آزادانه به فعالیت بپردازند چنانچه افکا

ً از طریق اغتشاش و تحریک مردم به اقدامات خود  گروه ھا با دولت در تناقض باشند مجددا

                               . می دھند یا یک راه مدنی را بدون خشونت انتخاب می کنند) ادامه

ت درون گروھھای حکومتی نیز بعضی از سیاسیون و روحانیون به مخالف با مشی دول در

موقت پرداختند و دولت را تحت فشار قرار دادند در بسیاری از موارد خارج از عرف حکومت 

داری در درون کشور کمیته وسپاه خارج از اختیاراتشان با دولت برخورد مینمودند دادگاه ھا به 

روش خود قدم بر می داشتند به طوری که در جھان ، دیپلماسی دولت را به چالش کشانده 

رض کنید ھم اکنون انقالب شود مثالً وزیر آموزش پرورش یا معاون اول رئیس جمھور را بودند (ف

پس از محاکمه ای فوری و بدون حق دفاع و گرفتن وکیل به اعدام محکوم کنند آیا این برای 
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فتح مکه عفو نمود ما را پس از ملت امروز قابل قبول است. در صدر اسالم ھم پیامبر بسیاری

م با تبعیت از پیامبر گرامی بسیاری را عفو نماییم و افرادی را که دستشان به می توانستی ھم

به خون مردم آغشته نبود اعدام نمی نمودیم ھر چند که تمامی سردمداران حکومت شاه و 

شتند و به کسانی که در یک حکومت به نوعی ھمکاری مینمایند مسئولیت دا طور کلی

است اما الجرم نمي توان در مقابل آن جرائم حكم  واسطه آن مسئولیت ھا جرائمي متصور

.ھمچنین باید به خاطر بیاوریم که محاکمه صدام در دادگاه قانونی با اعدام را الزم دانست 

در مسائل خارجی ھم نیز دولت موقت  داشتن دادستان و وکیل چند سال طول کشید  )

ولت بسته بود و با گرفتن دیدگاه ھا و سیاست ھای خود را نداشت دست د  امکان ارائه

    ھدف تایید و جانب داری عقاید و  ( سفارت خانه آمریکا تیر خالص به دولت موقت زده شد

روش ھای دولت موقت نیست صرف نظر از درست یا غلط بودن شیوه حکومتی آنھا  چیزی که 

ھای حتی رکن  مسلم است امکان اداره حکومت برای آن دولت توسط گروه ھا ، احزاب  و

نظام  محدود نموده بودند)بدون شک دولت بازرگان را نمی توان در طول آن چند ماه تصدی 

عمل بسیاری از امور از دست آن خارج شده بود محک زد و به قول  در نخست وزیری که

در ھر حال   اند که دسته اش در دست خودش نبودمرحوم بازرگان دولت او مانند چاقویی میم

آن تاریخ تازه بسیاری از سیاستمدارانمان متوجه شدند نمی توان با ھمه  بعد از سی سال از

دنیا دشمن تراشی نمود که موجب انزوای ھر چه بیشتر ملت ایران گردد. سیاست ھای گام 

می شناختند اکنون   به گام دولت موقت را که زمانی بسیار مطرود و ناپسند و سازش کارانه

اطات حتی با امریکا ھرازگاھی توسط مقامات رسمی و غیر در حال اجرای آن ھستند از ارتب

اکنون  ،می آید. ھمان کسانی که سفارت خانه امریکا را تصرف کردند  رسمی  زمزمه به میان

ند (البته تصرف سفارت امریکا بعد از حرکت اشتباه دولت می نمایاز کار خود اظھار پشیمانی 

به خاک امریکا صورت گرفت و موجب عصبانیت مردم امریکا در اجازه ورود به محمد رضا پھلوی 

 انقالبی آن روز ایران واقع شد اما نبایستی اشغال سفارت به مدت طوالنی ادامه پیدا می

دادند ، اینک، دولت موقت را  می نمود ) زمانی ھزاران نفر از مردم، فریاد درود بر بازرگان سر 

آنھا را به خیابان ھا کشانده و فریاد مرگ بر به سازشکاری متھم مینمایند و با تحریک مردم 

بازرگان سر دادند  و  این اشاره ای است به تعصب و حمیت مردم که نا آگاھانه گوش به  کالم 

(متاسفانه یکی از اشکاالت بزرگ مردم ایران برانگیخته شدن سریع  دادند می بزرگانشان

ی در دولت بازرگان تا به امروز خوشبختانه پیرامون فساد مال احساسات آنان می باشد )

مطلبی شنیده نشده است و کسی از غارت اموال بیت المال گزارشی ندارد و آقازاده ای در 

خانواده به اصطالح لیبرال ھا و یا ملی مذھبی ھا دیده نشده است مھندس بازرگان تا پایان 

به افراط   عمر با سالمت نفس زندگی کرد ایشان به عنوان یک منتقد سیاسی ھیچگاه

کشیده نشد و به سمت ھیچ جریان وابسته ای نرفت و به طور کلی به نظام و قانون 
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و بعد از انقالب پیش  مملکت در اساسی پایبند بود و بعد از خدمات ارزنده ای که به اسالم و

                                                                        داشت مظلومانه به دیار حق شتافت .

متاسفانه با توجه به اینکه نھضت آزادی تنھا به عنوان یک منتقد آن ھم به شکل قانونی و 

موافق نظام و پایبند به قانون اساسی ظاھر شدند از ادامه فعالیت منع گردیدند و حزب آنھا 

                                                                                    .نیز غیر قانونی اعالم گردید 

ھر حزب و جمعیتی زمانی بایستی فعالیت آن لغو گردد که حرکتی غیر قانونی انجام داده 

باشد و توسط مراجع مسئول باید این کار صورت پذیرد متاسفانه با توجه به محدود بودن 

ند اگر چه تصور نماییم آن وظایف ولی فقیه خارج عرف قانونی ایشان این دستور را صادر نمود

سال از آن ٣٠گردید حال که زمان یعنی در بحبوبه جنگ زمزمه انتقاد موجب تضعیف نظام می

جریان می گذرد نباید به طور قانونی به استناد اینکه سالھا پیش این سخن زده شده است از 

ت می توان از (این نیز از موضوعاتی است که در مبحث تعصب و حمی فعالیت آن جلوگیری کرد

 آن یاد کرد در این خصوص نیز این موضوع خارج از  چارچوبی فکری و قانونمند ترسیم شده 

                                                                                                           می باشد)

ادی زده می شود کمی عجیب به نظر در گیرو دار حذف گروه ھا تھمت ھایی که به نھضت آز

میرسد و مشخص است بیشتر به دنبال بھانه برای حذف فعالیت آنان صورت می گیرد اگر 

بخاطر بیاوریم یکی از انتقاداتی که در اوایل انقالب به آنھا زده میشد انقالبی عمل نکردن آنھا 

آنرا به جرم اینکه  و یا عدم اعتقاد به مشی مسلحانه است خنده دار این است که رئیس

(دکتر یزدی آن  می کنند حکم جلب آنرا صادرطور غیابی باسلحه در خانه اش مخفی نموده 

زمان در امریکا به سر می برد) و ایشان شجاعانه با وجودی که میدانست به محض ورود به 

کذیب ایران دستگیر می شود وارد ایران گردید و بدین شکل با عمل خود این اتھام بزرگ را ت

                                                                                                                 .نمود 

جالب است سخنگوی دولت موقت (امیر انتظام) به اتھام جاسوسی در اوایل انقالب بدون 

دولت خاتمی زمانیکه قصد آزاد سالھا در زندان نگه داشته شد به طوری که در دوران  محاکمه

کردن او را داشتند ایشان استنکاف نموده و حاضر به خروج از زندان نشدند و اعالم نمودند که 

ابتدا باید محاکمه گردد تا بفھمد در طول این چند سال به چه دلیل قانونی در زندان به سر 

                                                                                                          . برده است

ھر چند که منظور من دفاع از عقاید نھضت آزادی نیست  بلکه منظور من تحت تاثیر حمیت ھا 

قرار گرفتن است به طوری که مھندس بازرگان و یاران او تا مدتھا مورد ھجمه و بایکوت مردم و 

افراد پیشکسوتی که تحت تاثیر جو زمانی قرار گرفته  بسیاری از سیاستمداران و ھمچنین
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گفته شده است که  چوب خدا بی صداست  این ضرب المثل بودند نیز واقع گردید و چه زیبا

نگونه رفتار کردند امروز دولت وقت با آبسیاری از اشخاصی که آن زمان با دولت بازرگان 

                                                                              خودشان این چنبن رفتار نمودند.

  

                                               ************ 
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وشبختانه با تدبیری که امام خمینی اندیشیده بود ارکان ھای نظام یکی پس از دیگری خ

تثبیت شده بود و وضعیت نوع نظام وقانون اساسی مشخص گردیده بود و باید ارکان ھای 

                                         دیگری از جمله مجلس و ریاست جمھوری نیز پایه ریزی گردد.

قوط دولت مھندس بازرگان کشور در تدارک انتخابات ریاست جمھوری واقع گردید در بعد از س

دوران انتخابات ریاست جمھوری آقای سید ابوالحسن بنی صدر محبوبیت خاصی پیدا نموده 

مکتب ھای   بود آن زمان بحث ھای ایدئولوژیک در بین مردم و افراد مذھبی و ھواداران 

آزادی ھای مطرح در جامعه و تبلیغاتی که گروھھا داشتند قالب،کمونیستی بخاطر جو اولیه ان

به طور حادی مطرح بود و بنی صدر با استدالل ھا و منطقی که در مناظرات علیه کمونیست 

ً مردم ایشان را به عنوان  ھا مطرح می کرد محبوبیت خاصی بین مردم کسب نموده بود ضمنا

کتاب ھایی که نوشته بود از جمله کتاب ھای یک اقتصاددان و متفکری بزرگ میشناختند و 

ً ایشان  اقتصاد توحیدی کیش شخصیت و بینش توحیدی به وفور در جامعه یافت می شد ضمنا

می توانست به عنوان یک ابزار مھم تبلیغاتی  موسس روزنامه انقالب اسالمی بودند که خود

در بین مردم  معرفی گردد مجموعه این مسائل از ایشان یک شخصیت دوست داشتنی

ترسیم کرده بود ھر چند که اکثریت حوزه و جامعه روحانیت علیه او موضع گرفتند و آقای 

ً اعالم نمود اگر رقیب ایشان انتخاب  ردد انقالب راه نگخامنه ای نیز در سخنرانی اش رسما

را به بنی صدر با اکثریت آ تکاملی خود را طی نخواھد نمود با تمام این مسائل آقای ابوالحسن

ھمان اشخاصی که در دولت بازرگان با دولت موقت مخالف . ریاست جمھوری انتخاب گردید

بودند با ریاست جمھوری ایشان نیز مخالفت ھای آشکاری داشتند ایشان به واسطه اینکه 

جمع کثیری از ملت ایران او را برگزیده بودند خواستار اختیارات بیشتری بودند و با وجودی که 

م پست جانشینی فرماندھی کل قوا را به ایشان تفویض کرده بوده باز ایشان حضرت اما

درخواست اختیارات بیشتری را داشت که حداقل طبق قانون اساسی ممکن نبود واقعیت این 

یه و سایر ارکان ھا دارای قدرت بیشتری یمخالفان ایشان در مجلس و قوه قضابود که اکثر 

برنامه ھای خود را اعمال کند به طوری که  نمی توانست   ایشان  به طور قانونیبودند و 

ھمه شاھد ھستیم حتی نتوانست نخست وزیر دلخواه خود را به مجلس معرفی نماید بنی 

صدر به جای اینکه سعی نماید در آینده طرفداران و نیروھای خود را به وسیله مردم ساالری 

دم داشت استفاده نمود و جامعه را به در مراکز قدرت جای دھد از محبوبیتی که در بین مر

تشنج ھدایت کرد ایشان نیز مانند بسیاری از اشخاص دیگر ھنوز این موضوع را درک نکرده 

ناچیز بوده و  بودند که محبوبیت ھر شخصی در بین مردم در مقابل محبوبیت امام در بین مردم 

یشان رأی داده بودند رأی خود را حل می گردد و دیدیم  با اشاره امام بسیاری از مردم که به ا

                                                                                                         پس گرفتند.
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نقش بنی صدر در جنگ کمی مشکوک بود پیشنھاد عقب نشینی نیروھا تا پشت شھر   

شت اختالفاتش با سپاه و بسیج که به ھمراه غیر منطقی و خائنانه تلقی میگ دزفول عملی

ارتش نقش بسزایی درپیشبرد جنگ داشتند موجب تضعیف نیروھا در جنگ می گردید بمباران 

بودند به دستور ایشان و حاوی اسناد مھمی ھلکوپترھای امریکایی که در طبس خراب شده 

ق که جنگ صورت گرفت و در خاتمه ھم با مسعود رجوی رئیس سازمان مجاھدین خل

مسلحانه را با نظام شروع کرده بودند و مسئولیت شھادت بسیاری از مردم و مسئولین و 

شھید رجایی و شھید  باھنر به عھده ایشان بوده و در طول جنگ با نیروھای بعثی ھمکاری 

              .  نموده بودند، از کشور خارج گردید که موجب تنفر ھر چه بیشتر در بین مردم شد

قای بنی صدر اگر در پست ریاست جمھوری به وظایف خود عمل می کرد و با وجود آ

مخالفتھایی که در عرصه حاکمیت با ایشان بوده به طور مدنی مبارزه می نمود شاید تا به 

امروز امکان پیشرفت و توسعه افکار خود را داشت و می دانیم امام حتی بعد از خروج ایشان 

  . توانند به کشور بازگشته و فعالیت اجتماعی خود را داشته باشنداز کشور فرمودند که می 

                               

شدند یعنی   متاسفانه ایشان به شگردی که ھم اکنون نیز معترضان انجام میدھند متوسل  

تشنجات را به درون مردم و جامعه کشاندند .در اینجا باز میگردم به مطلب اصلی یعنی تعصب 

و حمیت ھمانطور که قبالً اشاره نموده ام ھدف تأیید و یا رد اشخاص و یا جریانھای متفاوت 

نیست بلکه راھی است که جامعه بدون تشنج و خشونت راه خود را ادامه دھد از خاطرات 

دھد را شناسایی کرد اگر در  گذشته  بھتر می توان حرکاتی را که بوی تعصب و حمیت می

داشته باشیم و بخواھیم بر  از ايده آل ھا فکری  و تعریف مشخصیھر موضوعی چارچوب 

كه تعصب معني  اساس آن چارچوب قضاوت کنیم راحتتر می توانیم نکات خارج از چارچوب را

                                                                      .شناسایی نماییم مي دھد به  راحتي

می گیرند.   وان یک قدرت نھفته به طور طبیعی مورد استفاده رھبران قرار البته مردم به عن

طبیعی است احزاب و شخصیتھا زمانی که امکان پیشبرد عقاید و نظرات خود را ندارند به طور 

فشار از پایین و چانه زنی از باال. اما این  یمی توانند کمک بگیرند و به قول قانونی از مردم

ه تشنجات اجتماعی منجر شود به طور کلی نباید به سوء استفاده تبدیل کمک رسانی نباید ب

نمی گشت شاید بھانه  را موجبتیر  ٣٠و غائله اسفند  ١٤گردد اگر بنی صدر آن روز غائله ی 

                                               . شد و استارتی  برای جنگ مسلحانه گروه ھا زده نمی

له در حال تکرار است جمع کثیری از مردم  به طرفداری از جنبش سبز به امروز ھمین مسئ

خیابان ھا کشیده شده اند و درخواست لغو انتخابات ریاست جمھوری را دارند بدون شک این 

روند امری محال است امری محال بدین معنا که با توجه به حمایت جمع زیادی از مردم از 
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ن است رخ دھد که این امر یا به سرکوب آنھا منتھی حاکمیت جنگ ھای داخلی شدیدی ممک

می گردد که این نیز   خواھد شد یا به طور کلی موجب برچیده شدن نظام جمھوری اسالمی

                                                                مورد قبول معترضان و سران آنھا نمی باشد.

و امریکا با تمام قدرت تبلیغاتی و رسانه ای و حمایت  بی جھت نیست که اکنون دول غرب

ً در این موضوع دخالت کرده و به نوعی مردم را تشویق به تشنجات  ھای سیاسی مستقیما

 ٢٨خیابانی می نمایند آنھا در طول سالیان گذشته و در رویدادھای مھمی مانند کودتای 

رای طبس ، سقوط ھواپیمای ایرباس، حمایت از رژیم شاھنشاھی ، کودتای نوژه، ماج  ،مرداد

حمایت از عراق در جنگ تحمیلی و تحریم ھا ثابت نمودند که دوستدار ملت ایران نیستند 

اخبار روز مطلع گردند به  (الزم به ذکر است متاسفانه اکثر افراد چنانچه بخواھند به واقعیت

سانه ھای داخلی در تلویزیون ھای بی بی سی و امریکا روی می آورند چرا که ر تماشای

سانسور شدیدی قرار دارند . افراد الزم است از کلیه اخبارھا بدون تاثیر پذیری استفاده نمایند 

و بدون شک انجام پارازیت ھا بر روی آنھا توھین به شعور مردمی است که به تماشای آن 

                                                                                               روند ) برنامه ھا می

ھمچنین نه تنھا تماشای رسانه ھای بیگانه چنانچه بدون تأثیر پذیری باشد اشکالی ندارد 

حتی مصاحبه با آن رسانه ھا نیز ھیچ ایرادی ندارد ھمانگونه که در زمان شاه بعضی از سران 

آراء و نظریات و اخبار را به سمع  انقالب با بی بی سی مصاحبه می کردند و بدین وسیله

نمی توانند از طریق رسانه داخلی به ابراز عقاید و  مردم می رساندند اکنون نیز منتقدینی که

ھمچنین اخبار بدون سانسور اقدام کنند از طریق آن رسانه ھا وبه این روش اعمال را انجام 

بتوان با اطالع رسانی وسیع می دھند و این روش نه تنھا مجرمانه نیست بلکه راھیست که 

با مردم ارتباط برقرار نمود و حاکمیت را تحت فشار قرار داد البته مسلم است که آن رسانه ھا 

کننده ھا و مردم ما نیستند و ھدف آنھا در اصل زیر سئوال بردن نظام   مصاحبه دلسوز

حات اعتقاد دارند جمھوری اسالمی می باشد در حالیکه مصاحبه کنندگان که به مبارزه و اصال

نباید مواضع آن رسانه ھا را تأیید کنند ھمچنین نباید خواستار تغییر نظام جمھوری اسالمی 

باشند متاسفانه بعضی از کسانی که به امریکا و اروپا پناھنده شده اند  بدلیل نیازی که برای 

 را یکا یی و اروپاییاقامت خود دارند و یا ھر اعتقادی که دارا ھستند نه تنھا حکومت ھای امر

به عنوان ایده ال خود ترسیم می نمایند بلکه در مبارزات خود با اصل نظام جمھوری اسالمی 

                                                                                    به مخالفت بر میخواسته اند.

اعتقاد دارم این روش مبارزاتی صحیح  مطالبی که عرض شد بر اساس دیدگاه ھایی است که

گردد، نه اینکه تمام کسانی  می باشد وحرکت کسانی که این رفتار را داشته باشند تأیید می

ھرکسی می تواند تا مادامی که دست  که قصد مخالفت دارند باید به این روش قدم بردارند
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سانی که بخواھند در یک به اسلحه نبرده باشد ھر عقیده ای که دارد ابراز کند  البته ک

مملکتی زندگی بکنند یا باید اصول اولیه آن نظام را قبول داشته باشند و نسبت به مابقی 

مواضع نظام دید انتقادی و اصالح گرایانه داشته باشند و یا اگر اصول اولیه را نیز قبول نداشته 

ان جنبش اصالحات به چنانچه سر. باشند راھی جز انتخاب انقالب یا ھجرت را نخواھند داشت

خیابان ھا نگه داشته و تقاضای لغو انتخابات را با   مانند آقای بنی صدر تظاھرات را در سطح 

فشار مردم داشته باشند کاری عبث را مرتکب شده اند چراکه لغو انتخابات حداقل در جامعه 

قی نمی باشد امروزی ایران معادل نابودی افرادی است که حاکمیت را اداره می کنند ومنط

که بعد از چندین ماه از انتخابات  قوه مجریه منحل گردد پس درخواست ھا از ھر دو طرف 

نبایستی موجب به برانداختن یک جناح منتھی گردد اصوالً در یک جنبش مدنی بحث اصالحات 

ر و چانه زنی برای اصالح قوانین است و نتیجه آن باید کوتاه آمدن ھر دو جریان ھمراه باشد د

صورتیکه اگر یک جریان قصد نابودی جریان دیگر را داشته باشد یا دیکتاتوری معنا میدھد و یا 

انقالب . که در ھر دو حالت نتیجه ای جز خون و خونریزی ندارد (در این حالت نیز چارچوب 

                ارچوب معنای حمیت را می دھد )ھفکری مشخص است حمایت از خارج از این چ

                                

پس بھترین پیشنھاد، درخواست ھای اصولی است، درخواستھایی که حاکمیت را مجبور کند 

قوانین را اصالح کرده تا فرایند انتخابات آزاد مھیا گردد مثالً پیشنھاد لغو نظارت استصوابی 

ر خصوص سایر شورای نگھبان و یا بھبود صیانت انتخابات و ھمچنین پیشنھاداتی کلی د

البته الزمه تحقق این پیشنھاد نیز  مسائل نظام البته به طور گام به گام و به شکل مدنی .

ھمکاری سران نظام می باشد که چنانچه آنان به دنبال ناسازگاری بوده و به ھیچ وجه از 

ً کار به جای باریک تری خواھد رسید و اگر امروز با  نظراتشان عقب نشینی نکنند مطمئنا

ً سر باز کرده و  ً خاموش گردد مطمئن باشند این دمل مجددا سرکوب و دیکتاتوری غائله موقتا

                                                            . این بار کل نظام مورد تھدید قرار خواھد گرفت

                                                                                                    

                                               ************ 
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ان ھای چریکی و مخالف از جمله بعد از سقوط دولت بنی صدر درگیری ھای مسلحانه سازم

چریکھای فدایی اقلیت ،پیکار و سازمان مجاھدین علیه حاکمیت و مردم به شکل گسترده ای 

شروع شد و بسیاری از سران حاکمیت و حتی مردم و پاسداران که در جنگ حضور داشتند به 

ی صدر مستقر دست آنھا به شھادت رسیدند دولت نوپای رجایی و با ھنر که بعد از دولت بن

 ایی آقای خامنه ایشده بود بوسیله ترور آنھا منحل گردید. بعد از شھادت  ریاست جمھور رج

                                                                   گردید .          به ریاست جمھوری انتخاب

د در مرحله اول به شھادت بدترین ضربه ای که گروه ھای مسلح به ملت ایران تحمیل کردن

رساندن بسیاری از عزیزان و دلسوزان نظام بود و در مرحله دوم بسیاری از ھوادارانشان که 

جوانانی مخلص و وطن دوستی بودند در اثر تعصب و حمیتی که به سازمان خود داشتند 

ردید در اغفال شده و به دست آنھا جنایاتی مرتکب شدند که موجبات نابودی  آنھا را سبب گ

سران آن سازمانھا بودند و در مرحله  ،حقیقت مقصر اصلی در اعدام و نابودی ھوادارانشان

سوم فاصله انداختن مسئولین نظام و نمایندگان مجلس و دولت با مردم است که شاید در 

مواقعی الجرم بوده و مسئولین بخاطر حفظ جان مجبور بودند کمتر در بین مردم ظاھر شوند . 

ر شدن درماشین ھای ضد گلوله این فاصله ھا بیشتر گردید و در مرحله چھارم و آخر با سوا

یتی کشور به مخاطره که نتیجه و زاییده سه مرحله قبل بوده یعنی بعد از اینکه محیط امن

جو پلیسی در جامعه حاکم شده بود ھمچنین فاصلھای که بین مسئولین و مردم افتاده بود ،

شت که این جو پلیسی کم کم تبدیل به یک جو خفقان تبدیل گردد و ایجاد شده بود موجب گ

      گروه ھایی که منتقد بوده اما مخالف  نظام نبوده و مشی مسلحانه آن گروه ھا را نیزتأیید

ند ھمچنین در اثر این فرآیند ھا آزادی ھا ھر چه یدنمی کردند از ادامه فعالیت ممنوع گرد 

بین نبودن مسئولین توسط ه حدودیت ھا نیز موجب در زیر ذربیشتر محدود گردید و این م

احزاب و روزنامه نگاران شد که نتیجه ی آن فاصله ھر چه بیشتر مسئولین با مردم بوده و 

ً نتیجه آن ،                             شروع رخنه فساد در بعضی از مسئولین بوده است . مجددا

دلیل نوپا بودن و جنگ تحمیلی و ترور ھا و تشنجات  نظام جمھوری اسالمی در آن زمان به

سیاسی مجبور به گرفتن موضع شدیدی بود که البته ھر نظام دیگری نیز به جای آنھا بود 

شاید بسیار شدید تر عمل می کردند که نمونه آن در تاریخ بسیار است نمونه ھایی از برخورد 

و یا ھمین دولت امریکا که به  خود داشتنددولت ھایی  مانند کوبا و شوروی  که با مخالفان 

سپتامبر به دو  ١١مھد دموکراسی و حقوق بشرمعروف است  بعد از عملیات تروریستی 

کشور عراق و افغانستان عملیات نظامی داشتند و بسیاری از مردم آن کشور ھا را بیگناه 

فتارھا را مرتکب شدند اما کشتند و با مخالفین خود در زندان ھای گوانتناموو ابوغریب بدترین ر

متاسفانه از نظام جمھوری ایران که با پسوند اسالمی می شناسیم و نگرش مردم نسبت به 

حاکمیت یک نگرش ایدئولوژیک است انتظارات دیگری را داشتیم اعتقاد داریم عمل به تکلیف 
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حکومت شرعی حرف اول را می زند ھمانگونه که امام علی حاضر نشد با یک دروغ مصلحتی 

ساله ای که در حکومت بود از صدمات  25می توانست حداقل در زمان  را برای خود نگه دارد و 

وارده به کشور و اسالم جلوگیری کند اما ایشان به تکلیف شرعی خود بسنده کردند ما در 

ً اعدام ھای سال  در زندان  ٦٧برخورد با آن گروھھا در بعضی مواقع زیاده روی داشتیم مخصوصا

رای زندانیانی که قبالً محاکمه شدند و دوران محکومیت خود را می گذراندند، این در حالی ب

                                           بود  که نظام تثبیت شده بود و از دوران خطر عبور کرده بود .

ن است البته ھر گونه تساھلی با تروریست ھا منجر به گستاخ تر شدن آنھا می شود و ممک

در اثر این تساھل ضربات بیشتری را مرتکب گردند اما ما محکوم به تکلیف ھستیم(ھمانگونه 

می باشد اما او را دستگیر نکرد و در وصیت  که امام علی می دانست که ابن ملجم قاتل او

      خود نیز برای کشنده خود سفارش نمود فقط با یک ضربت او را ھالک نمایند نه بیشتر ).

وکج فھمی و تعصب و  دچارگمراھی ھر صورت ھمانگونه که قبالً اشاره داشتم اگر بخواھیمدر 

حمیت نگردیم الزم است چارچوبی فکری و ایده الی برای ھر موضوعی داشته باشیم در این 

خصوص نیز چنانچه اعتقاد داشته باشیم که ھر متھمی را بایستی در دادگاھی که دارای 

ً ھیئت م نصفه باشد محاکمه کنیم و متھم نیز حق اعتراض و فرجام خواھی را وکیل و احیانا

و یا در داشته باشد ھمانگونه که در کشور عراق صدام حسین و بعضی از سران حزب بعث 

تن وکیل مجازات پس از مدت محاکمه طوالنی  و با داش آلمان محاکمه سران نازیسم 

که در طول چند روز انجام شد و منجر به ن محاکمات را آپس به ھیج وجه نمی توان د.گردیدن

ھر چند که حضرت امام خمینی در  .اعدام افرادی که قبالً محاکمه گردیده بودند تأیید کرد 

دستور ده ماده خود محاربین را فقط کسانی دانست که مسلحانه با نظام برخورد نمودند و 

این واقعه  به ھر حالما فرمودند که حاضر نیست از دماغ یک بیگناھی خونی ریخته شود ا

اوصاف حضرت امام برای بسیاری از .  ارادتمندی را به درد می آورد است که دل ھرپرسشی 

ساله و یا شاید ھم ٢٥ فرآیندمردم قابل احترام و دوست داشتنی است ایشان را باید در یک 

ننگین  و مبارزه با قرارداد ٤٢بیشتر جستجو کرد از مبارزات جسورانه ایشان در خرداد

 ٥٦دی ماه  ١٩کاپیتوالسیون که به تبعید ایشان در عراق منجر شد و رھبری مدبرانه اش از 

که انقالبی بزرگ را ھدایت نمود، انقالبی که در طول آن با جمعیت میلیونی مردم و بدون 

خشونت و گل دادن به نیروھای ارتشی توانست بدنه ارتش را جذب انقالب نماید ایشان 

رسانه ھا ،روزنامه ھا و تلویزیون دولتی را با خود تا حدودی ھمراه کند و بعد از  توانست حتی

ارکان ھای نظام را تثبیت نمود و نیز موفق بود انقالب را از بحران ھای    پیروزی انقالب با درایت

بزرگی چون جنگ ھای مسلحانه گروه ھا ، تشنجات سیاسی ،کودتاھا ،جنگ تحمیلی و... به 

ر دھد . شخصیت اجتماعی ایشان کماالت اخالقی و نظم و ترتیب زندگی ایشان سالمت عبو

بی آالیش خود را    مثال زدنی است، اینکه در زمان قدرت مالی نیندوخت و زندگی ساده و
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داشت و باالخره وصیت نامه الھی سیاسی ایشان مانیفست کاملی از اندیشه ھای ایشان 

رد و در آخر نیز آحاد مردم از تمامی قشرھا و تفکرات است که به بزرگی ایشان صحه می گذا

 میلیونی به پای تشیح جنازه ایشان آمدند و ثابت نمودند که امام بزرگ ابرمرد تاریخ و

                                                                                  شناسنامه انقالب ایران است.

در دوران امام اتفاق افتاده بود مسئله جنگ بود جنگ تحمیلی که به موضوع مھم دیگر که 

انجام گردید توطئه ای  ٥٩شھریور  ٣١عراق علیه ایران در خودکامه دست صدام حسین رھبر

ارتش بسیار ضعیف  شده  ساختاراز پیروزی انقالب اسالمی  پس دیگر استکبار جھانی بود .

           روی قدرت ارتش  به طور کلی گردیده بودند وبود بسیاری از فرماندھان ارتش تعویض 

نمی توانستند  حسابی باز کنند سپاه پاسداران  نیز یک نیروی تازه تأسیس شده بود که 

محروم از و به طور کلی تشکیالت آن بسیار محدود و فاقد امکانات تسلیحاتی مجھز بوده 

ی فاقد نیروی نظامی منسجم و ادوات سنگین بود به عبارت دیگر نظام جمھوری اسالم

                        متشکلی بوده و این موضوع را نیز ھمه ، از جمله دولت عراق میدانستند .

ظواھر امر نشان می داد که ایران در مقابل ارتش عراق که بسیار مجھز بوده و از ارتش ھای 

که از نظر اطالعاتی و بزرگ دنیا محسوب می شده نتواند چندان مقاومت کند بخصوص این

سیاسی مورد حمایت دو ابر قدرت آنروز یعنی امریکا و شوروی بوده و ھمچنین کشورھای 

اروپایی بھترین تجھیزات را در اختیار آنھا قرار می داد از نظر مالی نیز، کشور ھای عربی دولت 

                                                                           . عراق را حمایت جدی می نمودند 

این جنگ صدمات سنگینی بر دولت و ملت ایران وارد نمود  و مملکت نیز از نظر اقتصادی دچار 

مشکالت حادی گردید و ھزاران شھید و جانباز و آوارگی میلیون ھا نفر کسانی که موطن 

        بود از نتایج جنگ بود . زندگی خود را ازدست داده بودند و به اشغال ارتش عراق در آمده

اما چه چیزی باعث شد موازنه جنگ به سود جمھوری اسالمی عوض گردد .امید و شجاعت 

امام موجب  ھدایت مدبرانه  ایشان گردید با تشکیل بسیج بنام ارتش بیست میلیونی بسیار 

ید بلکه توانست سریع توانست نه تنھا بسیاری از سرزمینمان را در اشغال دشمن بود آزاد نما

مقداری از خاک دشمن را نیز به تصرف خود در آورد دشمنان از اینکه امکان داشت با پیشرفت 

نیروھای نظامی ایران ،عراق سقوط کند وحشت زده شدند کم کم قطعنامه  سازمان ملل 

آن سازمان که مقداری از  ٥٩٨کمی متعادل تر شده به طوری که بعد از مدت ھا قطعنامه 

، در ھر حال دولت امریکا با ما را قانع نمی کرد تصویب گردید ت ما را تأمین می کرد اماتوقعا

شلیک موشک ھواپیمای مسافربری ایرباس ایران را در روز روشن مورد ھدف قرار داد و با این 

     ارتش عراق نیز بی محابا با  اقدام نشان داد که نمی گذارد ایران پیروز میدان باشد.

شھر ھای ایران را مورد ھدف قرار می داد و  زمین به زمین و ھوا به زمین کلیه موشک ھای
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در جبھه ھا نیز رزمندگان را بمباران شیمیایی می نمود و تھدید نموده بود که بمباران 

                                                                  شیمیایی را به درون شھر ھا نیز بکشاند.

ھمیشه در جنگ ھا چیزی که مھم می باشد تصمیم فرماندھی است یعنی اگر فرمانده تردید 

و دو دلی د ر جنگ داشته باشد موجب سقوط آن لشکر را فراھم نموده است حضرت امام در 

فرماندھی خود با تدبیر شروع کرد و با صالبت ادامه داد توانست سرزمین ھای اشغال شده را 

ازنه جنگ بدین صورت خاتمه نمی یافت ممکن بود پیروزی ایران را نیز در پی پس بگیرد و اگر مو

داشته باشد و در اثر این پیروزی امتیازاتی بزرگتری را کسب نماییم ھر چند ادامه جنگ موجب 

ھزینه ھای جنگ می گردید آن امتیازات می توانست جواب خوبی برای ادامه  افزایش شھدا و

ن حق یک فرمانده جنگ بوده و حق رزمندگان دفاع مقدس بوده که جنگ باشد در ھر صورت ای

خود تصمیم بگیرند .حداقل اصرار امام در ادامه جنگ موجب پیروزی ھای بیشتر و ھمچنین 

سازمان ملل که ھر چند کامل نبود اما بھتر از قطعنامه ھای قبلی  ٥٩٨قطعنامه ای به نام 

ت بعد ھا متوجه شویم که تصمیم یک محسوب می شد گردید . در ھر صورت ممکن اس

فرمانده درست بوده است یا غلط ، اما چیزی که مھم است اصل تصمیم است که مھم تر از 

                                                                                         نتیجه ھم میتواند باشد .

وزانی  مانند مھندس بازرگان به امام سفارش اتمام (بعد از فتح خرمشھر) دلس شاید آنروز

جنگ را داده باشند بالخره ایشان جزء نیروھایی بود که از قبل زحماتی برای انقالب کشیده 

می رسید     بود و به عنوان کسی که صالحیت اظھار نظر را دارد مطلبی که به ذھن خود 

از چندین سال زیر سئوال بردن جنگی که بدون ھیاھو وظیفه داشت اعالم نماید اما االن بعد 

بر ما تحمیل شده بود آن ھم توسط کسانی که کوچکترین نقشی در دفاع مقدس نداشتند 

بی انصافی است در جنگ آنچه مھم است تصمیمی است که فرمانده باید بگیرد و ھر چند 

ت بالخره یک درایت در آن تصمیم بسیار اھمیت دارد اما نتیجه آن در اولویت ھای بعدی اس

ً پیش بینی نماید ھر چند اینگونه مسائل  انسان غیبگو که نیست که بتواند آینده را دقیقا

بسیار اھمیت داشته و با مشورت ھا و تدبیر ھا باید انجام شود .شاید انسانھا اگر آینده را 

ً می دانستند بسیاری از این تصمیم گیری ھایشان تغییر می کرد ھر چند ما ھنوز بر  دقیقا

عقیده ایم که تصمیم امام در ھمان لحظه ھم درست بوده است و ھمین امروز نیز بسیاری 

اعتقاد دارند در اثر ادامه جنگ و فتح فاو عراق و بعضی از سرزمینھای عراق وزنه جنگ به سود 

می گشت  ھر چند که عده ای نیز اعتقاد دارند که اگر جنگ زودتر تمام  ایران در چرخش بود و

می گردید در ھر صورت تصمیم گیری حق فرمانده است آن ھم   ات کمتری متوجه ایرانخسار

فرمانده ای که جنگ را ازشکست به پیروزی تبدیل نمود . غرور ملی ھیچ ملتی نباید اجازه  

بدھد که پس از سالھا جنگ را زیر سئوال برده و زحمات این رزمندگان را کم ارزش بدانیم نباید 

که ایران در مقابل حمله دشمن دفاع کرد و در اثر این دفاع نه تنھا کشور را از فراموش بکنیم 
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ً اعالم گردید که  سقوط نجات داد که تا حدی نیز به پیروزی نزدیک نمود به طوری که رسما

 ،ایثار گری ھای مردممان کشور عراق متجاوز جنگ بوده است پس ما باید به خاطر 

مندگانمان و اماممان افتخار نماییم و یک لحظه از عملکردمان شھیدانمان ،پدران و مادران رز

پشیمان نباشیم و نباید فراموش کنیم که در اثر این جنگ ارزش ھای اسالمی و انسانیمان 

تر شدند که تا مدت ھا کسی جرأت و كارآزموده ماندگار تر شد نیروھای نظامیمان منسجم 

                                                .  باشد هرانداشت حمله به خاک مقدس ایران اسالمیمان

تصور امام   از دیگر مسائلی که در اواخر عمر امام واقع شد موضوع آیت هللا منتظری بود به و

می شد نه تنھا نمی آقای منتظری شخص ساده لوحی بود که چنانچه اگر رھبر جامعه 

انقالب را به نابودی کشاند این دیدگاه امام را اداره کند بلکه ممکن بود  توانست جامعه

صرفنظر از اینکه درست یا غلط باشد اگر بخواھیم واقع بینانه به آن نگاه کنیم ھمانگونه که در 

می باشد  مقام باالتر حق نصب مقام پایین تر را دارد از حقوق اولیه رھبر انقالب  ساختارھر 

داشته باشد که با تأیید رای اعضای مجلس  که نسبت به رھبر بعدی نظر و یا حکم خود را

خبرگان در خصوص عزل آیت هللا منتظری این حکم شکل قانونی خود را داشت و بعد از اینکه 

مجلس خبرگان آیت هللا خامنه ای را به سمت رھبری و والیت فقیه منصوب نمودند این بحث 

آیت هللا منتظری بخواھند نام  این که عده ای به طرفداری از.روال قانونی خود را ادامه داد

ایشان را در مقابل رھبری علم نمایند بدون شک خارج از عرف قانونی است و موجب تضعیف 

ً ھیچ  نظام می گردد . آیت هللا منتظری نیز نه تنھا این موضوع را با آرامی پذیرفت و انصافا

ل مقام رھبری بودند با مقاومتی نکرد که به دنبال قدرت و رھبری ھم نبودند ایشان اگر دنبا

آیت هللا منتظری به قول  سکوت خود می توانست بسادگی آن منصب را از آن خود نماید

حضرت امام خالصه شده ایشان بودند و این ضایعه برای امام بسیار دردناک بود به طوری که 

ایشان آیت هللا منتظری شخصی دلسوز برای ھمه بود  مرگ خود را از خدا خواستار شده بود .

سالھا در زمان شاه در زندان به سر برد و برای خانواده زندانیان از ھر قشری که بوده کمک 

ایراد نمود موجب  ٦٧حال بودند و اصوالً اعتراضی که نسبت به اعدام بدون محاکمه در سال 

ھمانگونه که علم کردن شخصی در مقابل رھبری کاری  لغو قائم مقامی ایشان گردید .

ً توھین به یک مرجع دینی کاری بسیار زشت و مطرود است اگر  اشتباه می باشد مسلما

ھم نیز به  بپذیریم روحانیت و در رأس آن مجتھدین موجب بقای اسالم می گردند  تضعیف آنھا

در طول تاریخ شیعه حتی سردمداران حکومتی جرأت تعدی به  ضرر اسالم خواھد بود

دیم تنھا کسانی که این عمل منکر را سبب گردیده از مجتھدین را نداشتند متاسفانه شاھد بو

معروف است حرمت امام زاده را باید اول متولی خود آن رعایت  جامعه خود روحانیون بودند

نماید و ایشان توسط  اکثر روحانیون و حوزه ھا و ائمه جمعه و جماعات مورد ھجمه قرار 

آنھا بوده است بعد از آن ھر روحانی که  البته این شروع اضمحالل روحانیت توسط خود. گرفتند
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در خط حکومتی خودشان نبودند به نوعی مورد سب قرار گرفتند روحانیونی که در کسوت 

ً مورد .مجتھدین ، علما ، ائمه جمعه و یا منصب حکومتی یا نماینده خبرگان و .. بودند و ظاھرا

ود شدند که نه تنھا پست تأیید نظام بودند بخاطر اختالف عقیدتی به یکباره چنان مطر

حکومتی از انھا کرفته شد بلکه کسوت اجتھاد و عالمی نیز از آنھا سلب گردید زمانیکه با 

القاب آیت هللا نامیده می شدند اینک برای تحقیر با صفات شیخ قلمداد می گردند و دسته 

وھین خود قرار جات متعصب وجاھل را به طور آشکارا روانه منازل آنھا کرده و مورد ھجمه و ت

مردم عامی  دادند . در پشت صحنه تمامی این کارھا جمعی دیگر از روحانیون قرار داشتند .

وقتی که می بینند قشر روحانی به خودشان ھم رحم نمی کنند نه تنھا از آنھا زده شده بلکه 

                                                                     ممکن است از اسالم نیز دوری گزینند .

 اگر روحانیون این چنین جذب سیاست نشده بودند و مستقل از حاکمیت حرکت می کردند

می توانستند در بین مردم  آینده مثل دوران قبل گشت و ھم در ھم وجاھتشان حفظ می

                                                                         ریش سفیدان قابل اعتمادی باشند .

ھدف من تأیید یا رد اقشار مختلف نیست بلکه نشان دادن شیوه برخورد گروه ھا با 

یکدیگراست که غیر مدنی و غیر اسالمی می باشد و بر پایه تعصب و حمیت حرکت می کنند 

           و تمامی این درگیری ھا بر پایه حمیتی بوده که مردم جاھل حمالة الحطب آن بودند .

کسانی که در سران این فتنه ھا موضع گرفته اند باید بدانند و از تاریخ درس گرفته باشند 

گردند و علیه  ھمین مردمی که متعصبانه امروز از آنھا حمایت می نمایند بالخره روزی آگاه می

بوده نمونه ای از بیدار شدن مردم  د قیام توابین در دوره امام حسینخودشان قیام می نماین

است شاید امروز بتوانند مردم را به بھانه پاره کردن عکس امام حتی علیه بیت امام بشورانند 

             اما به طور یقین در آینده جمع کردن اینگونه مسائل به آسانی میسر نخواھد گردید .

فریبی  فراموش نمی شود که اکثر تریبون ھای ائمه جمعه و جماعات و حوزه ھا چگونه با عوام

از احساسات مردم سوء استفاده کرده  آنھا را به بھانه حرمت شکنی عاشورا به خیابانھا 

مده به راحتی جواز محارب بودن مخالفین را گرفته و آنھا را با اعدام از آکشاندند تا با جو بوجود 

                                                                                             سر راه خود بر دارند .

آنھا کشه شدگان روز عاشورا را که تصویرآن در تلویزیون نیز نشان داده شد ھتک حرمت 

ندانسته اما حرمت شکنی عده قلیلی از معترضین را چنان وسیع تبلیغ نمودند که با جو به 

    ثابت نمود که از وجود آمده خواستار تقبیع کل جریان جنبش اصالحات شدند این موضوع

                  آفت ھای بزرگ برای حوزه ھای علمیه دخالت مستقیم آنھا در سیاست است .
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که از اقشار مختلفی تشکیل می گردند را در نظر  حاكمیت فعليطرفداران اگر در حال حاضر 

تی در اجتماع دانسته بالخره ھمان ھا نیز بگیریم  آنھا حامیانی دارند که اگر آنھا را اقلی

لشگری بزرگ محسوب می گردند که در صورت استفاده از آنھا جنگ داخلی بسیار شدید 

ھمراه با خونریزی رخ خواھد داد که نتیجه آن جز نابودی جمھوری اسالمی نتیجه ای نخواھد 

                                                                                                               .داشت

عده زیادی نیز از مردم ھستند که به طور کلی اندیشه آنھا نزدیک به اصالح طلبان بوده و 

اعتقاد دارند بسیاری از مسائل و مقررات باید اصالح گردند آنھا نسبت به رھبری و بسیاری از 

رچند ممکن است ایراداتی و انتقاداتی نسبت به علما ومسئولین نظری مثبت دارند و ھ

مشی رھبری داشته باشند اما اعتقاد دارند ایشان دارای سالمت نفس ھستند و رفتار 

رھبری را در برخورد با وقایع اخیر جنبش به اصطالح سبز در برابر افراط گری ھای ھردو گروه 

عای اصالح طلبی داشته عده ای می دانند در بین کسانی که اد متعادل می دانند و ھمچنین 

جمھوری اسالمی در گرو جلب و اعتماد  افراد مغرض وجود دارند پس به طور کلی حفظ نظام 

                                                                            . تمامی این دسته جات می باشد

                                                         

                                                                 ************  
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د از فوت مرحوم امام مجلس خبرگان آیت هللا خامنه ای را به والیت فقیه منصوب نمودند بع

ایشان یکی از شخصیت ھای مبارز قبل از انقالب بودند و از زندانیان زمان شاه محسوب می 

سال به مقام ریاست جمھوری انتخاب گردیدند و به قول آقایان سید  ٨شوند  و توسط مردم 

 رمی رفسنجانی ، آیت هللا اردبیلی، مرحوم امام نیز روی ایشان نظاحمد خمینی ،ھاش

                                                                                                             داشتند .

آیت هللا خامنه ای در مسائل فرھنگی و سیاسی ھمیشه توأمان فعال بودند و در بعد  

مقوله ھای نماز و قرآن و ھمچنین ھنر نگاه ویژه ای داشتند و کتبی نیز پیرامون  ھنگی بهفر

نھا داشت و امروز نیز که رھبری را در آموضوعات نماز و قران نگاشته و ارادت خاصی نسبت به 

دست دارد به این مقوله ھا اھتمام الزم را دارد از بعد سیاسی و شخصیتی بحمدهللا تا به 

سی ایشان را متھم به زراندوزی نکرده و آقازاده ایشان نیز حداقل در مسائل مالی امروز ک

                                                        مطلبی در این خصوص منتسب به ایشان نیست. 

ً در  آیت هللا خامنه ای متاسفانه در دوران اخیر به جای رھبری ھمه مردم و جناح ھا مستقیما

ناقشات سیاسی و جنایی دخالت کردند در طول سالیان گذشته مخالفان اصالحات م

دستشان در پیشبرد برنامه ھایشان کامالً باز بوده شورای نگھبان با توجه به قانون نظارت 

یه با یاستصوابی  بسیار خطی برخورد نمود و اکثر مخالفان خود را رد صالحیت نمودندقوه قضا

دله اروزنامه ھا را به طور فله ای تعطیل نمود و مخالفان را نیز بدون امور سیاسی  دخالت در

قانونی و محاکمات عادالنه به زندان انداختند پدیده ای به نام لباس شخصی ھا که نه تنھا 

بخاطر اعمال مجرمانشان دستگیر نمی گردیدند بلکه مورد حمایت نیز واقع می شدند با حمله 

امنیت اقتصادی اجتماعی را زیر سئوال  دوران دولت اصالحات) ( درخودسرانه به توریست ھا

برده و با حمله به دانشگاه وحشت در دل معترضین می انداختند. شورای نگھبان قصد داشت 

انتخابات  مجلس ششم را که جو عمومی ھمه نشان از دنبال روی مردم از جریان اصالحات را 

ا باطل نموده و در اخر نفر سی و چندم را وارد داشتند منحل اعالم کند و میلیون ھا رأی ر

مجلس نمود غافل از اینکه این اعمال از مرکز یک قوه قانونی صادر گردیده و به ظاھر قانونی 

بوده در حقیقت وجاھت قانون را زیر سئوال می برد ھمچنین در انتخابات مجلس خبرگان 

و چون امکان رد صالحیت انھا آسان نبود بخاطر اینکه  مخالفان به این مجلس راه پیدا ننمایند 

موضوع امتحان را پیش کشیدند و با وجودی که در دور قبل نیز از اشخاصی مانند اقای انصاری 

امتحان گرفته شده بود و قبول شده بودند در دور بعد نیز انھا را ملزم به دادن امتحان نمودند و 

مخالفین خود بسته بودند در تمامی این  با این برخورد غیر منطقی راه را برای ورود کلیه

ضدیت ھا و کارشکنی ھا آیت هللا خامنه ای سکوت اختیار کرده و اجازه پیشروی آنھا را داده 

               بود در حقیقت کلیه ابزارھای قانونی از معترضین و اصالح طلب ھا گرفته شده بود.
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الیت پذیری متاسفانه مستمسک شده است که بعضی ھا زیر در مبحث رھبری بحث و

پوشش آن از مسئولیت شانه خالی کنندبه طور کلی ولی فقیه لزومی ندارد در ھر موضوعی 

وارد شود برای مثال مباحث تخصصی که ساعت ھا در مجلس بر آن گفتگو شده و به تصویب 

که نشان دھنده مخالفت با آن می رسد شایسته نیست ورود پیدا نماید و یا حرکتی کرده 

طرح باشد نمونه آن می توان به بحث عوارض واردات خودرو اشاره داشت که بعد از مدت ھا 

بحث و جدل در مجلس و تصویب آن نمایندگان وقتی متوجه شدند نظر آقا این نبوده به اسم 

مصوبه را لغو والیت پذیری تمام استدالل ھا و جوش و خروش ھای خود را فراموش کرده و آن 

نمودند این برخورد ھا بیشتر شباھت به چاپلوسی دارد تا والیت پذیری مرحوم مدرس یگانه و 

تنھا در مقابل رضا قلدر ایستادگی کرد اما متاسفانه نمایندگان فعلی ذره ای شھامت و 

شجاعت نداشته که تعداد کثیری از آنھا با حفظ احترام و متانت در مقابل رھبری که فقیه 

اسالم شناس و صاحب کرامت اخالقی بوده با احتیاط نه بگویند شاید اگر موضوع مطلب 

بسیار مھمتر بوده تابعیت محض آنھا والیت پذیری را معنا دھد اما در خصوص مسائل این 

چنینی عدم استقالل خود را به نمایش می گذارند نمایندگان موظف ھستند که بر اساس 

ود به نتیجه برسند نه اینکه ھر موضوعی که در مجلس آورده می دیدگاه ھا و استدالل ھای خ

شود یکی بگوید نظر آقا این نیست و براحتی ادامه موضوع منتفی گردد البته متاسفانه بحث 

چاپلوسی در بسیاری از ارکان مملکت رسوخ نموده است برای مثال فرمانده نیروی دریایی 

خ بال توسط متخصصین توانمند ساخته شد مقابل ھنگامی که یک ناو جنگی با امکان باند چر

آیت هللا خامنه ای فرمودند که چونکه آقا می خواست ما این را ساختیم آیا این عین چاپلوسی 

نیست که یک فرمانده نظامی ضمن اینکه باید اطاعت کامل از فرمانده خود داشته باشد اما 

د یعنی اگر آقا اشاره ای در این شجاعت و وقار آن موجب گردد که بدین شکل صحبت ننمای

خصوص نمی کرد مھندسین ما تالش خود را در ساخت آن نمی نمودند و یا اگر آقا بخواھد یک 

ناو ھواپیمابر داشته باشیم و امکانات ما اجازه ندھد این فرمانده چگونه می خواست این ناو را 

یادگاری ھدیه شود.                 بسازد و در آخر نیز ایشان تقاضا نمودند که چفیه آقا به رسم

متاسفانه فرھنگ چاپلوسی در بسیاری از قسمت ھا رسوخ نموده بطوری که ارشد ترین 

مقام نمایندگی رھبری در سپاه از قول شخصی که آن شخص از خواھر آیت هللا خامنه ای 

ام تولد یا علی گفت شنیده و آن نیز از قول قابله ی مادر آقا ھنگام تولد نقل کرده که نوزاد ھنگ

و این موضوع را در صدا و سیما نیز به طور علنی پخش نمودند. این موضوع با فرض اینکه 

حقیقت ھم داشته باشد آیا نیاز به اظھار علنی بوده به طوریکه مورد مضحکه واقع گردیم 

جند و امروزه چنانچه مردم زمامداران خود را قبول داشته باشند با عملکرد آن او را می سن

نیازی به این گفتارھا نیست این کلمات بیشتر به چاپلوسی نزدیک تر است تا والیت پذیری 

وقتی در نزد باالترین مقام این حرکات بدون اشکال دیده شده و صورت پذیرد با توجیه تقدس 
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مآبی رواج پیدا کند کم کم این آفت در بین سایر  ارکان نظام نیز رسوخ خواھد نمودکه ما 

                                                          فانه به وفور آنرا در جامعه خود می بینیم.  متاس

امام خمینی ھیچگاه اجازه ندادند کسانی بدین شکل از او تعریف نمایند نمونه بارز آن تعریفی 

ه و که آقای فخرالدین حجازی از امام داشتند که حضرت ھمان لحظه واکنش نشان داد

فرمودند اینگونه تعاریف باعث می شود خود آدم ھم باورش بشود و این مقدمه مفاسد دیگر 

                                                                                                       خواھد شد.   

آنرا تقلبات انتخابی می  ه وبه نتیجه انتخابات ریاست جمھوری معترض بود بسیاری اکنون که 

ند و با اعتراضات خود مردم را به خیابان ھا کشاندند  نبایستی آنھا را براھی که انتخاب ندا

به طور کلی نموده اندیعنی تظاھرات خیابانی ایرادی گرفت و آنرا غیر قانونی قلمداد نمود .

تصوابی و رد صالحیت آقای خامنه ای بجھت آن سکوتی که در ھنگام انتخابات و نظارت اس

بسیاری از فعالینی که در چارچوب نظام بوده اختیار کرده بود اکنون نباید به این جنبش 

                                                        خیابانی و اعتراضات مردمی گله ای داشته باشد.

ست آنھا برای پیشبرد بالخره وقتی ابزار ھای قانونی از معترضین گرفته شود طبیعی ا

اھدافشان از مردم استفاده نمایند  متاسفانه این رفتار رھبری موجب گشت که معترضین 

ً به خود ایشان حمله ور گردند ھر چند که بسیار بی انصافی است که به آیت هللا  مستقیما

ھم  که درایت ایشان در طول سالیان گذشته خامنه ای عناوینی چون دیکتاتور داده شود چرا

            .از افراط گری ھا مانع گشت و ھم مملکت را در مقابل دول بیگانه مصون نگه داشت

                

                                               ************ 
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بعد از پایان ریاست جمھوری آیت هللا خامنه ای آقای ھاشمی رفسنجانی به ریاست 

جمھوری انتخاب گردیدند مملکت بدلیل جنگ تحمیلی متضرر شده بود دولت ایشان به دولت 

سازندگی معروف گشت در این راه گامھای بلندی برداشته شد در دولت ھاشمی برای 

وق العاده ای داده شد به طوری که حسابرسی از آنھا پیشبرد کارھا به مدیران اھمیت ف

در  گروه ھا و اعمال تروریستی  بسیار کمرنگ شده بود مطبوعات ھنوز تحت تاثیر جنگ

سانسور شدید بودند و جو عمومی چنان بود که جز اقلیتی روشنفکر بسیاری از مردم در 

در اثر ترور ھا فاصله مردم با عمق مسائل سیاسی نبودند و ھمینطور ھم که قبالً گفته بودم 

بین نبودن مسئولین توسط مطبوعات و مردم و ھمچنین ه مسئولین زیاد شده بود و با زیر ذر

عدم حسابرسی دقیق از مدیران ، قشری جدید اشرافی گری و مرفه بعد از انقالب درست 

ر حفظ شد .کم کم این فرھنگ در سطوح مختلف جامعه خود را نشان داد افراد جزء بخاط

دادند و این بیماری مانند  می  عناوین و مقام ھای خود نسبت به مقامات باالتر کرنش نشان 

مالیخولیا به تمام ارکان ھای نظام سرایت کرد و چاپلوسی جزعی از فرھنگ مردم قرار گرفت 

البته متاسفانه این مرض تنھا در دولت پدیدار نگشت که سایر قوا نیز و حتی مراکز غیر 

نیز سرایت کرده بود پدیده آقازادگی در این دوره نمودار گشت . بسیاری از مردم ھم  رسمی

که بنا بدالیل مختلفی از قبیل بیکاری تورم و فقر بدنبال کسانی می گشتند که بتواند 

در انتخابات مجلس دیگر بدنبال افراد زجر کشیده قبل از  برای مثالمشکالت خود را رفع نمایند 

د بلکه اگر بزرگ طایفه آنھا با ھر گرایشی می توانست کمک حال آنھا باشد به آن انقالب نبودن

پناه می آوردند و اینگونه نماینده ھا نیز به خاطر حفظ کرسی خود و استفاده از قدرت 

نمایندگی بیشر وقت خود را نه به امر نمایندگی و تنظیم قوانین که برای راضی کردن ھواداران 

د و برای رشد سیاسی و امتیازات اجتماعی اقتصادی به مراکز قدرت، خود به سر می بردن

خود را متصل می نمودند و بدین شکل شد که بحث رانت خواری در اکثر الیه ھای قدرت 

                                                                                                        .شکل گرفت 

ران ریاست جمھوری ھاشمی رفسنجانی ھر چند که کارھای اقتصادی بزرگی صورت در دو

گرفت اما فاصله  مردم با مسئولین بسیار زیاد گشت و پدیده ھای زشت اشرافی گری و رانت 

ارزش ھای جامعه کمرنگ گردیده   خواری گسترش پیدا نمود بیکاری و تورم زیاد شده بود و 

فاصله گرفتند  این در حالی بود که سانسور شدیدی در جامعه  بود و مردم کم کم از انقالب

                                               .حاکم بود و این سانسور مانع ھر گونه تغییری می گردید

 

                                               ************ 
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گروه کارگزاران که وابسته به ایشان بودند در  در اواخر دوران ریاست جمھوری آقای ھاشمی

ً چپ و راست اضافه شدند طیف چپ که در آن  جناح بندی ھای سیاسی به دو طیف اصطالحا

می دانستند و طیف راست که از  زمان ضعیف شده بود خود را منتسب به جریان خط امام 

ارگان ھایی ت واعضای موثر نمایندگان مجلس، ائمه جمعه ، جماعا ،ان اکثر روحانیون ، حوزوی

کمیته امداد و گروھھایی مانند موتلفه اسالمی تشکیل می شد که به طبع  ،مانند سپاه 

و سیما و  بیشتر اختیارات در دست این طیف بوده وبا ابزار ھای تبلیغاتی رسانه ای و صدا

خابات و رد یه و اختیارات مطلق شورای نگھبان در تایید و رد انتینی قوه قضاعاملیت قانو

صالحیت مخالفان طیف فکری خود ، حاکمیت خود را تثبیت نموده بود با توجه به اینکه گروه 

کارگزاران اکثر نیروھای اجرایی دولت ھاشمی را تشکیل می دادند احتمال داده می شد با 

تعویض ریاست جمھوری دوران حاکمیت انھا نیزبه اتمام میرسید آنان حتی پیشنھاد اصالح 

ن جھت تمدید ریاست جمھوری به دور سوم را دادند(مشخص می گردد آنھایی که این قانو

پیشنھاد را دادند بخاطر منافع گروھیشان بوده و حاضر شدند قانون اساسی را فدای منافع 

نقشی دارند فریاد آزادی که در جنبش اصالحات  یند در واقع امروزه گروھیگروھی خود نما

خروج که آنروز به سمت بلند است در حالیرعایت قانون اساسی آنھا ی و تظاھر به تأکید خواھ

و ریاست جمھوری دائم العمری در حرکت بودند) که با عتاب و مخالفت جدی جناح از قانون 

راست روبرو گردید.به ھمین جھت نیز آقای ھاشمی رایزنی ھای مفصلی با طیف راست 

نیروھایی در حاکمیت داشته باشند اما جناح راست  انجام دادند تا بلکه بتوانند در دولت بعد نیز

ارکان ھای دیگر داشت نیازی به این امتیاز دھی   با توجه به قدرت کاملی که در دو قوه و

احساس نمی کرد .در نتیجه کارگزاران بدلیل اینکه فشاری بر آنھا وارد نمایند از طریق ارگان 

بوده انتقاداتی را در آن روزنامه درج نمودند  روزنامه ھمشھری که زیر مجموعه شھرداری تھران

و بدین شکل شد که بعد از سالیانی چند، یک روزنامه منتقد در جامعه نقش آفرینی کرد و 

ن قرار گرفت . با اوج گرفتن بدین شکل جامعه از حالت سانسور خبری در حال خارج شد

چاپ داده شد و ھمچنین نه ختالفات دولت ھاشمی به روزنامه ھای منتقد دیگری نیز مجوز ا

تنھا احزاب قبلی مانند نھضت آزادی ، مجاھدین انقالب ، احزاب ملی و اشخاص سیاسی و 

روزنامه نگاران و نویسندگان فعالیت خود را علنی تر نموده و با روزنامه ھای منتسب به خود  

یز شکل در نشر افکار انتقادی سھم بسزایی داشتند بلکه احزاب و تشکل ھای جدیدی ن

گرفت و به طور کلی فضای جامعه از حالت بسته و خود سانسوری خارج گردید و تبدیل به یک 

فضای باز و با نشاط شد در حقیقت این فضای باز را مدیون اختالف دولت ھاشمی و کارگزاران 

                                                                              با طیف راست می توان دانست .

جناح راست که تا قبل از این جریان خود را پیروز انتخابات ریاست جمھوری می دید و با فتح 

کامل قوه مجریه دیگر ھمگی ارکان ھای نظام در زیر چتر آنھا قرارمی گرفت به یکباره و به طور 
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ریت مجلس را نیزدر باور نکردنی نه تنھا قوه مجریه را برای ھشت سال از دست داد بلکه اکث

دور بعد از دست داد و مھمتر از آن ،با فضای باز ایجاد شده بسیاری از مردم را نیز از دست 

و بدین صورت در انتخابات بعدی آقای خاتمی با رأی بسیار باال به ریاست جمھوری  دادند .

                                                                                                      . انتخاب گردید

                                          

                                               ************ 
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ار سیاست دوران دولت آقای خاتمی به دوران بحران ھا معروف گردید جو عمومی جامعه بسی

زده شده بود از سویی مخالفان دولت خاتمی که ھنوز اکثر قدرت سیاسی و قضائی را در 

دست داشتند کارشکنی ھای بسیاری انجام دادند بسیاری از مطبوعات را فله ای توقیف 

نمودند وبعضی از شخصیت ھای سیاسی را زندانی کردند توسط شورای نگھبان بسیاری از 

ود را ھم در مجلس شورای اسالمی و ھم در مجلس خبرگان رد کاندیداھای مخالف خ

صالحیت نمودند و ھر گونه اعتراضی در جامعه دانشگاھیان و روشنفکران و جمعیت مردمی 

صی ھا و نیروی که طرفدار اصالحات بودند انجام میشد به سختی از سوی لباس شخ

ه چنان وحشیانه بود که فریاد حمله به کوی دانشگا یه برخورد میگردیدیانتظامی و قوه قضا

سیاست ھای  را نیز بدنبال داشت با حمله به توریست ھا و تظاھرات خیابانی علیه رھبر

داخلی و خارجی دولت ابزار دیپلماسی دولت را نیز فلج کرد به طوری که آقای خاتمی در 

ایشان ایجاد شده روز یک بحران برای دولت  نه اده بود اعالم کردند که در ھرآماری که ارائه د

                                                                                                                    بود.

البته دولت آقای خاتمی از افراطیون ھم طیف خود نیز در امان نبود در اولین شورای شھر 

ً ھمگی از اصالح طلبان بو ً محل تھران که تقریبا دند به جای سازندگی و اداره شھرداری دائما

                                                                                    شده بود . مباحثات سیاسی

بیشتر انرژی دولت صرف مسائل سیاسی می شد و این در حالی بود که فشار اقتصادی تورم 

سیاسی کاری بود خسته کرده بود مردم خواستار تغییری بودند که  و بیکاری مردم را از ھر چه

                                                                 مشکالت اقتصادی و امنیتی آنھا حل گردد .

بعد از اینکه اکثریت مردم احساس نمودند که دولت خاتمی نیز نتوانست نه تنھا مشکالت 

حریف  به طور کلیی را حل نماید بلکه از آزادی ھا نیز نتوانست دفاع کند و اقتصادی و امنیت

جناح حاکم نگردیدند و اختالفات درون گروھی جبھه اصالحات مزید بر این یأس و نا امیدی 

گردید و شورای نگھبان نیز با حذف اکثریت کاندیداھای مخالف عمالً کفه ی ترازوی خود را 

                                                                                                   سنگین تر نمود .

ناامیدی مردم موجب گشت که به سر صندوق ھای رأی گیری نروند و خود به خود موافقان  

حاکمیت با رأی پایینی به مجلس راه یافتند (البته در شھر ھای کوچک بخاطر طایفه گری 

راجعه بیشتر بوده و مردم ھرچند کمتر از دوره قبل اما به نسبت به صندوق ھا م رقابت ھا

، با تمام این شواھد و کارشکنی ھا و به پیروزی کاذبی دست یافتند. و متاسفیم )داشته اند 

                            . از رھبری گرفته تا مابقی سران حاکم از پیروزی واقعی سخن میراندند
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است ھمان بالیی را که بر سر دولت بازرگان و بنی صدر آوردند بر سر دولت خاتمی نیز جناح ر 

آوردند البته بسیاری از طرفداران سیاسی دولت خاتمی که از نیروھای چپ بودند در آن زمان 

جزء نیروھایی بودند که ھمین بال را بر سر دولت ھای بازرگان و بنی صدر آوردند پس خود 

                                                                                               .نیستکرده را تدبیر 

ھر جریانی که بخواھد در پیشبرد اھداف خود از مواضع غیر مدنی استفاده نماید محکوم به 

                                                                                                   .  شکست است

                                                                                                        

                                               ************ 
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بعد از پایان دوران ھشت ساله ریاست جمھوری آقای خاتمی افراد مختلفی برای کاندیداتوری 

حضور پیدا نمودند که معروف ترین آنھا آقایان ھاشمی، کروبی و الریجانی بودند آقای ھاشمی 

ً ثابتی  ً دارای رأی نسبتا  می   اینکه یکی از سران نظام محسوبایشان با توجه به  بودندتقریبا

و از  ابتدای انقالب حضور تاثیر گذاری داشته و ھشت سال نیز ریاست جمھور بوده و  شد

سالھا در پست ھای ریاست مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان و مجلس تشخیص 

مصلحت انجام وظیفه نموده و مدیران زیادی در زمان ایشان رشد نمودند و حزب کارگزاران و 

در بین مردم و ھمچنین  ودندمی نم  از ایشان جانبداری   زنی یونجمعی از روحانیون و سیاس

ت انتخاب مجدد ایشان به ھمین جھ نیز طرفدارانی داشته که او را واجد الشرایط دانسته

. در جبھه اصالح طلبان آقایان کروبی و معین کاندید گردیده بودند که این موجب امکان داشت

از آنھا حاضر نشدند به سود دیگری کناره گیری کند م اتفرق آرا در بین آنھا می گردید ھیچ کد

کاندیدھای دیگر در طیف راست قرار داشتند آنھا ھم نتوانستند به وحدت نظری برسند ھرچند 

آقای ناطق نوری که به عنوان ریش سفید سعی داشت با جا انداختن آقای الریجانی نظرات را 

نموده اما حاصلی در بر نداشت اکثر گروه به سوی ایشان جلب نماید و از تفرق آرا جلوگیری 

ھای راست به آقای الریجانی تمایل نشان دادند آقای قالیباف نیز که شخصیتی جدید 

محسوب می گردید با توجه به اینکه خلبان و فرمانده نیروی ھوایی سپاه بوده ضمن اینکه در 

پاه و بسیج نیز از ایشان تبلیغات خود بسیار موفق بود و ھمه تصور می نمودند که نیروھای س

حمایت می کنند در حالی که چنین نشد و اما آقای احمدی نژاد ، ایشان عمالً نتوانست 

حمایت گروه ھای راست را به دست بیاورد و در ھمان زمان بنا به پیشنھاد ناطق نوری مبنی 

ی نژاد واقع بر کناره گیری از کاندیداتوری جھت یکدست نمودن آرا ، مورد موافقت آقای احمد

                                                            نگردید که منجر به خصومت نیزبین آنھا گردید .

آقای ھاشمی موفق گردید در دور اول باالترین رای را بیاورد و آقای کروبی نفر دوم از آن خود 

ودند بدون شک نفر اول یکی از آن کند اگر آقای معین و یا کروبی به نفع دیگری کنار کشیده ب

                                                                                                                .دو بود

می کرد دارای کمترین رأی گردید و این  آقای الریجانی که اکثر گروه راست از ایشان حمایت

از گروه راست نا امید شده بودند (به نظر میرسید اگر  طور کلی بهنشانه آن بود که مردم 

طیف راست به وحدت نظر    می رسید باز ھم  نتیجه ای در بر نداشت اصوالً از ابتدا انتخابات 

ھر زمانی که طیف راست از شخصیتی حمایت کردند به جز انتخاباتی که جنبه رقابتی 

ی خامنه ای و آقای ھاشمی ، طیف راست بازنده نداشت مانند انتخابات شھید رجایی ، آقا

رقابت بود مانند انتخاباتی که منجر به برنده شدن آقایان بنی صدر و خاتمی گردید و ھمچنین 

نتیجه ھمین انتخابات و متاسفانه تمام این مسائل باعث نگردید نگرشی دوباره ای به عملکرد 

                                                                                خود و چرایی آن داشته باشند )
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آقای قالیباف نیز با توجه به اینکه نیروی شناخته شده ای نبود  اما در تبلیغات خوش درخشید  

ایشان نیزبه مانند سایرین متوجه شدند  توجھی را برای خود جمع نماید و توانست رأی قابل

بوده و به ھمین دلیل نفر  ه برای شخص دیگری (احمدی نژاد )که رأی وتالش مسئولین سپا

                                                         شود. ردید و نتوانست به دور بعد کشیدهچھارم گ

ً ھیچ   اما در این انتخابات پدیده جدیدی ظاھر گشت آقای احمدی نژاد ھر چند که تقریبا

حمایت نکردند با عنایت به اینکه در مدت تصدی شھرداری تھران گروھی و طیفی ازایشان 

ضمن اینکه موفقیت ھایی کسب نموده بود و نشان داد که فردی سخت کوش وساده زیست 

توانست رأی قابل  سخن گفتهبوده و در تبلیغات نیز از محرومین و کمک به معیشت مردم 

و را به دور بعد بکشاند و در ساعات آخر در اما نه به اندازه ای که بتواند ا جلب نماید توجھی

انتخابات به طور معجزه آسایی آراء قابل توجھی از شھر ھای اصفھان و تھران بدست آورد که 

شایعه اینکه سپاه این آرا را برای ایشان درست کرده است در بین مردم زیاد شنیده می شد 

ر ھر حال آقایان ھاشمی و احمدی به طوری که خواب قیلوله کروبی زبانزد بسیاری گردید د

نژاد به دور بعد کشیده شدند طیف راست که ھنوز از عملکردی که آقای ھاشمی در اواخر 

دوران ریاست جمھوری خودش داشت و موجب گردید فضای سیاسی آن زمان باز گردد و 

و  شخصی به نام آقای خاتمی ھشت سال زمام امور اجرایی را در دست بگیرد عصبانی بودند

در دوران تبلیغات انتخاباتی دور بعد مسائل غیر اخالقی علیه آقای ھاشمی و خانواده ایشان 

زده شد تبلیغات بسیار وسیع و شب نامه ھایی مبنی بر فساد اخالقی و اقتصادی در خصوص 

خاندان ھاشمی پخش گردید ھر چند که نوع تبلیغات زننده و به دور از شئون اخالقی 

بسیار کارگر افتاد مردم متاسفانه ھمیشه به دنبال اینگونه مسائل اسالمی بود اما 

ً مردم بدنبال تغییر ھستند و فراموش نکردند  احساسی برخورد می نمایند  و ھمچنین عموما

که اشرافی گری و رانت خواری از زمان آقای ھاشمی شروع گردید در نتیجه آقای احمدی نژاد 

                                    .قابل توجھی پیروز میدان گردیددر دور دوم ھمان انتخابات با رأی 

در طول مدت دوران اول ریاست جمھوری آقای احمدی نژاد ارتباطش را با مردم بسیار زیاد کرد  

ً به ھمه  و سفر ھای استانی ایشان بدلیل این ارتباط ھای نزدیک موفق بود دفتر ایشان تقریبا

دادند و بسیاری را راضی می نمودند با معرفی مردم به بانک ھا و  نامه ھای مردم جواب می

در ھر شھری که  می شدندآنھا  موجب خوشحالی گرفتن انواع وام ھای کمک ھزینه

مسافرت می کرد مردم بسیاری نامه بدست به استقبال ایشان می آمدند و قول ھایی که در 

م آن تصویب ھیئت دولت و مجلس و تأمین آن لحظه به مردم می داد (قول ھایی که الزمه انجا

بودجه می باشد) موجب خوشحالی آنھا می شد در مسائل خارجی نیز موضوعات ھسته ای 

قدرت ھا را به  نزد مردمان خودمان به ظاھر موجب افزایش غرور ملی شده بود و حداقل در

کنون می کشاند ساده زیستی ایشان نیز موجب محبوبیتش شده بود و تا ھم ا چالش
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نیزکسی از دولت احمدی نژاد سراغ ندارد که بدنبال زر اندوزی بوده و فرھنگ آقازادگی را رواج 

                                                                                                          داده باشد .

نفت را به سفره آوردن عملی نگردید بلکه  البته در دوران ایشان نه تنھا به شعار ھایی مانند

عملکرد ایشان نسبت به برنامه ی چھارم اقتصادی عقب بود و فقر ، تورم و بیکاری نسبت به 

دولت ھای قبل به طور تصاعدی باال رفته بود وضعیت تحریم ھا و انزوای سیاسی نقطه ضعف 

ً فله ای تعطیل می  دیگری برای دولت ایشان بود ھمچنین در دوران ایشان مطبوعات مجددا

                                                         گردیدند و آزادی ھای سیاسی کمتر گردیده بود .

درچھار ساله دوم انتخابات ریاست جمھوری رقابتی جدی بین کاندید ھا که شامل آقای 

ز طیف راست تنھا کسی احمدی نژاد موسوی و کروبی و رضایی می گردید شروع شده بود ا

که کاندید بود آقای احمدی نژاد بودند درحقیقت تنھا شخصی که در بین طیف راست توانسته 

بود در طول این چندین سال محبوبیتی کسب نماید ایشان بود ضمن اینکه کلیه ارکان ھای 

 ،جامعه مدرسین ،سپاه  ،اکثر ائمه جماعات غیر رسمی از جمله حوزه ھای علمیه رسمی و

بعضی مجلس،شورای نگھبان،کمیته ھای امداد،بھزیستی ھا و ھمچنین  بسیج ،صداوسیما،

بافت کلیه روستاھا و بخشداری ھا و شھرھای .میکردند مردم از ایشان حمایتاز اقشار 

کوچک بدلیل ارتباط تنگا تنگ با بخشداری ھا و ائمه جمعه وجماعات و کمیته امداد و ... که 

نژاد بودند و ھمچنین جو عمومی جامعه که ایشان را شخصی والیی طرفدار آقای احمدی 

دانسته و مورد حمایت رھبر نیز ھستند موجب گشته بود که رقیبی جدی تلقی گردد . از 

سویی دیگر بیشتر حمایت ھا از آقای موسوی حکایت داشت .این رقابت ھا شور انتخاباتی را 

ت ھایشان طرفداران خود را به خیابان ھا کشانده و در مردم زیاد کرده بود ھر دو طیف با فعالی

جو با نشاطی را ایجاد نموده بودند برای اولین بار طرفداران کاندیدھا در خیابان ھا به آرامی از 

کنار ھم رد شده و ھمدیگر را تحمل می نمودند مناظرات تلویزیونی و تبلیغات روزنامه ھا مزید 

نکته بسیار قابل توجه غرب و امریکا بدلیل اختالفات فاحشی بر این ھیجانات گردیده بود و اما 

معطوف انتخابات نمود و تبلیغات رسانه ای  حمدی نژاد داشت رسانه ھای خود راکه با دولت ا

آنھا بیشتر موج فضای بازتری را سبب گردیده بود بیشتر معترضین به سیاست دولت احمدی 

نموده و در این رسانه ھا صدای خود را به گوش  نژاد و ھمچنین حاکمیت از فرصت ھا استفاده

ً مخالف  مردم میرساندند به طوری که برای اولین بار اکثریت ایرانیان خارج نشین که عموما

حاکمیت در ایران بودند در انتخابات شرکت کرده وبه نفع آقای موسوی رأی دادند . ھر چند که 

ً آقای احمدی نژاد دارای رأی قابل توجھی بود ام  ا بدلیل اینکه فضای ایران در آن دوران مجددا

باز گردیده بود و معترضین امید استقرار کاندیدای خود را داشتند و بسیاری از مردم که طرفدار 

نظام جمھوری اسالمی نیز ھستند اما معترض وضع موجود بوده و خواھان اصالحات اساسی 

مخالف نظام بوده و یا به نوعی یا  به طور کلیمی باشند و ھمچنین سایر نیروھا که 
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سرخورده شده بودند ھمگی به نفع آقای موسوی به میدان آمدند و توانستند رأی قابل 

توجھی که بسیار بیشتر از آقای احمدی نژاد بود برای موسوی کسب نمایند البته قبل از اینکه 

مشخص  تاھا)(بجز روس شھر ھا  ص گردد به وضوح در بین مردم کلیهنتیجه انتخابات مشخ

                                                         می باشد .  بود که موسوی ریاست جمھور آینده

ر عجیب بود آقای احمدی نژاد به فاصله زیاد به عنوان انتیجه اعالم شده بسی در ھر حال

به آن اندازه که از ریاست جمھور معرفی گردید و رأی آقای کروبی نیز ھر چند کم بوده اما نه 

آراء باطله نیز کمتر باشد ھر چند که اکثر اصالح طلبان به آقای موسوی رأی دادند و اگر تصور 

نماییم تعداد زیادی از کسانی که در دوره قبل نیز به آقای کروبی رأی داده بودند در این دوره 

وجھی که حول آقای به آقای موسوی رأی داده باشند باز ھم با توجه به اجتماعات قابل ت

کروبی جمع می گردیدند و طرفداران سیاسی مشھوری که از ایشان حمایت می نمودند 

بایستی آراء آقای کروبی بسیار بیشتر از تعداد خوانده شده باشد مثالً نصف آرائی که قبالً 

ً دو میلیون نفر ) . در حقیقت طیف راست قصد تخریب و تحقیر نمودن  کسب نموده بود (فرضا

ایشان را داشتند علت اینکه رأی آقای کروبی و رضایی بدین شکل خوانده شد در حقیقت 

                                                            .ی آنھا برای تمامی دوران ھا بود حذف سیاس

 مشخص بود بعد از اعالم کردن نتایج آرا اعتراض ھایی بر پا خواھد خواست  طیف راست به

ھیچ وجه دیگر حاضر نبودند قسمتی از حاکمیت را به جناحی دیگر بدھد ھمان روز اعالم نتایج 

آقای خامنه ای برای فصل الخطاب قرار دادن کلیه طیف ھا به دولت آقای احمدی نژاد این 

پیروزی را تبریک گفتند آنھا گمان می کردند  این دوره نیز مانند دوره ھای قبلی و مانند 

مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان که ھمراه با رد صالحیت بسیاری بود و  انتخابات

به سر رود اما دیدیم که اعتراضات خیابانی چنان وسیع  اعتراضات چندانی در پی نداشت ،

رھبری از اینکه معترضین به   . رفتنگونی نظام جمھوری اسالمی نیز میگردید که احتمال سر

د و طبق قانون به شورای نگھبان که متولی انتخابات بوده وقعی طور قانونی رفتار نمی نماین

سوء  خود نمیگذارند گله مند ھستند  در حالی اگر آن زمان که شورای نگھبان از اختیارات

استفاده نمود و فله ای افراد را رد صالحیت می نمود و در ھمین انتخابات ریاست جمھوری نیز 

ف باشند به سود آقای احمدی نژاد موضع گیری علنی اعضای شورا که باید داورانی بی طر

گرفته ، برخورد می نمودند کار بدین جا کشیده نمی شد که مردم خود ایشان را به جانبداری 

آقای خامنه ای ممکن است (از طیفی محکوم نمایند و بی توجه به فرمایشات ایشان باشند 

د و کالً آنھا را خادمان ملت بدانند و اینکه جریان راست را نزدیک تر به اسالم ببینن به طور کلی

ً در طیف گروه ھای اصالح طلب افراد فرصت طلبی وجود  دارند که انقالب را به قول  مسلما

 حضرت امام دو شبه بفروشند از دید ایشان پنھان نباشد و به طور کلی اگر دیدگاه آقای 

ایشان در مسائل سیاسی خالی خامنه ای بسیار به صواب نیز نزدیک باشد اما موضع گیری 
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          از اشکال نیست که ممکن است به ضرر اسالم و نظام جمھوری اسالمی تمام گردد )

بسیاری از مردم کشورمان معترض وضع موجود ھستند بحمدهللا  امروز شاھد ھستیم که   

ستند و اکثر این معترضین نظام جمھوری اسالمی را قبول داشته و دارای تفکرات مذھبی ھ

در شعارھای خود از هللا اکبر و یا حسین استفاده می کنند نباید کاری کرد که دامنه این 

فاصله ھا بسیار گردد و معترضین تبدیل به مخالفین و مخالفین تبدیل به معاندین گردند و نباید 

ن این کار به آنجا بکشد که خواھان تغییر نظام شوند متاسفانه برخورد ھای ناصواب با معترضی

فاصله ھا را بیشتر کرده است اینکه از بسیجیان بر علیه مردم استفاده کرده این که در خیابان 

ھا افراد کشته و زخمی می گردند و اینکه در زندان ھا که بایستی محل تادیب باشد گزارش 

شده اند  منکراتی به گوش می رسد این که در زندان ثابت می گردد که افرادی کشته 

می باشد متاسفانه به وضوح مشخص است از کسانی که بخاطر  رف این فاصله ھاھمگی مع

ً حسن نظر داشته ایم اکنون  تفکرات ارزشیمان نسبت به آنھا در طول سالیان گذشته فطرتا

می شوند  و ھر گونه وسیله ای  را   متوجه می شویم بعضی از آنھا چطور به حیله متوسل

نند منظور بسیاری از اقشار روحانی و حوزوی ،ائمه جمعه برای نیل به ھدفشان توجیه می ک

و جماعات است که چگونه پاره کردن یک عکس امام را که معلوم نیست توسط چه کسی 

پیراھن عثمان را بھانه کرده و چنان عوام فریبی نموده که متاسفانه  پاره گردیده است ،

حتی بیت امام نیز از اتھام  آنھا خارج  اقشاری متعصبی از مردم را نیز با خود ھمراه نمودند و

نبود و یا در حادثه عاشورا کشتاری که در خیابانھا رخ داد و در تلویزیون نیز شاھد مرگ 

رفته و ھتک حرمت عاشورا شخصی در زیر ماشین نیروی انتظامی بودیم اینھا ھمه را نادیده گ

ً کل دانندنمی  جریان جنبش اصالحات حرکت  اما برخورد جمعی اندک از معترضین که مسلما

مردم را به خیابان ھا کشانده بدین شکل داده و قرار آنھا را قبول ندارد را چنان در بوق و کرنا 

که به این بھانه تمامی جریان معترضین و سران آنھا را سران فتنه و محارب معرفی نمایند و 

در  در جنگ حضور فعالی داشتندکه  را د و در حالیکه بسیجیان واقعینخواستار اعدام آنھا گرد

به اسم بسیجی استفاده می نمایند و آنھا را روبروی مردم  پارکینگ نگه داشته از اشخاصی

 می دھند و موجب می گردند ارکان ھای مقدس انقالب مانند بسیجی ،سپاھی ، قرار

زمانی روحانی و... یکی یکی در چشم مردم بد جلوه دھند یعنی ھمین عناصری که انقالب را 

(در تظاھرات   می گردانند .  حفظ نمودند اکنون بد نام نموده و بدین شکل از صحنه خارج

خیاباني بدلیل استفاده از لباس شخصي ھايي كه به ظاھر بسیجي معرفي مي شدند 

موجب گشت شعارھايي از قبیل توپ تانك بسیجي ديگر اثر ندارد و يا شعار بسیجي مفت 

البته ھر چند ما مقصر اصلي را حاكمیت مي دانیم كه از اسم خور شنیده مي گرديد كه 

بسیجي سوء استفاده كرده و آنھا را  در مناقشات گروھي وارد نموده و موجب بدنام شدن 

نام بسیجي گرديدند اما بايد به آن دسته از افراد كه اينگونه شعار ھا را سر مي دھند يادآوري 

به سود دشمن بعثي تمام مي شد و امروز معلوم  نمايیم كه بسیج اگر نبود جنگ تحمیلي
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نبود چه بر سر نوامیس ما مي آمد و بايد اذعان نمود كه چنانچه امتیازات كمي ھم مانند 

سھمیه دانشگاه و... در اختیار بازماندگان جنگ تحمیلي به آنھا داده شده است نسبت به 

می دھند بسیار ناچیز است  خودر اختیار بازماندگان جنگي امتیازاتي كه ساير كشور ھا د

نبايد فراموش كرد آنھا جان خود را در جنگ در طبق اخالص گذاشتند و ھیچ انسان عاقلي جان 

خود را فداي امتیازات بعد از جنگ قرار نمي دھد پس بي انصافي نبايد كرد و بسیجیان و 

    ه ھويت خودمان است.)جانبازان را بايد ھمواره ارج نمايیم احترام به سربازان جنگ احترام ب

پس تا دیر نشده باید فکری کرد در طول سالیان گذشته ثابت شده است بسیاری از مردم  

خواھان تغییرات اساسی ھستند خوشبختانه اکثریت مردم  به اسالم و جمھوری اسالمی 

عالقه مندند به مرور زمان قوانینی که موجب رکود و انحطاط و یا عدم پیشرفت می گردد 

ناسانده شده اند و خواھان تغییر آنھا ھستند. اجازه دھیم مردم خود اختیار مملکت خود را ش

انقالبمان ھستند نباید ترسی به خود راه  داشته باشند سران نظام اگر دوستدار اسالم و

بدھند که مبادا انقالب به دست این مردم به انحراف کشیده شود اعتماد به مردم حرف اول 

ا میزند ھمانگونه که امام امت به مردم اعتماد داشت و به آنھا ھویت داد حکومت داری ر

ممکن است بعضی از سران این دلھره را داشته باشند که انقالب توسط مردم به انحراف 

کشیده شود در این صورت ھم نیز باز ھم نگرانی نباید حاصل شود چراکه ما مکلف به تکلیف 

ه ایران در پاسخ به خبرنگاری که احساسش را به آمدن ھستیم و سخن امام ھنگام  آمدن ب

به ایران جویا بود بسیار قابل تأمل است ایشان فرمودند "ھیچ " منظور ایشان ھمان ادای 

                                                                                                       تکلیف است .

کناره گیری کرد و  ود که وقتی امام حسن را مردم یاری نکردند براحتی از قدرت و این چنین ب

در ھر حال ثابت شده است که مردم الیق آن حاکمانی ھستند که  به معاویه سپرد

انتخابشان کرده اند چنانچه آن حاکم ستمگر باشد مستحق ستم آن حاکم ھستند و اگر 

و حاکمان ھر مردمی الیق آن  آن حاکم  می باشندحاکم عادلی را انتخاب نمایند الیق عدل 

                                                                                                      .مردم ھستند

ھمانگونه که امام در مصاحبه ای قبل از پیروزی انقالب در جواب سئوالی که شاه را خدمتگزار 

د فرمودند : اصالً فرض می کنیم شاه آدم خدمتگزار و عادلی است وقتی معرفی نموده بو

مردم او را نخواھند باید برود و ھمانگونه که اگر مردم ما را نخواھند باید برویم. یعنی والیت 

فقیه و حاکمیت جمھوری اسالمی در صورت درخواست مردم پا بر جا می ماند و گر نه آن ھم 

                                                                     .قانونی نیستاگر مردم نخواھند بقایش 
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منظور این نیست که ھر چه مردم تصمیم بگیرند صحیح می باشد ممکن است مردم حاکم 

و . باید اجرا شود جباری را بخواھند که کار درستی نمی باشد اما ھر چه آنھا بخواھند الجرم

                      واسته ھای اینگونه مردم نیز معنای دیکتاتوری می دھد.حتی جلوگیری از خ

 

                                               ************ 
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تا اینجای مطالب گفته شده سعی نمودیم تاریخچه ای سطحی ازقبل از پیروزی انقالب تا به 

ان ھای گذشته بررسی نموده و امروز را ترسیم نماییم بحث تعصب و حمیت ھا را در طول دور

قرار نگرفته برای ھر موضوعی چارچوب  موده چنانچه بخواھیم در دام تعصبپیشنھاد ن

مشخصی تعیین کرده و بدانیم که خارج از آن چارچوب یعنی سقوط در دام حمیت. ھمچنین 

علل و عواقب دوری مسئولین و مردم را توضیح داده وراه چاره را از بن بست مناقشات 

سیاسی اصالحات اساسی در زیر بنای قوانین دانستیم روشن نمودیم  معترضین چنانچه 

طالب جمھوری اسالمی می باشند می بایستی بدنبال اصالحات بوده نه اینکه بدنبال تعویض 

پیشنھاد ابطال انتخابات ریاست جمھوری در حقیقت معنای اصرار بر ادامه حاکمان باشند(

این نیز بدون مقاومت حاکمیت امکان پذیر نیست) بدون شک حذف حاکمیت می باشد که 

بقای  خود ممکن است و برای ردد از صحنه قدرت خارج نمی گردد ھیچ حاکمی تا مجبور نگ

و دیکتاتوری بزنند و خون ھای زیادی در این راه ریخته خواھد شد و در آخر  دست به سرکوب

ً ب ا نابودی نظام جمھوری اسالمی ھمراه خواھد نیز چنانچه معترضین پیروز معرکه گردند قطعا

ھر چند که در  (پس باید معترضین در ارائه این درخواست تجدید نظر اساسی صورت دھند بود

ابتدا بحث ابطال انتخابات و دعوت از مردم در راھپیمایی ھای خیابانی کار درستی بوده و 

حاکمیت وارد آید و در اثر این موجب گردید سطح خواسته ھای مردم باال رفته و تلنگری به 

ً ادامه این درخواست با مشکالت حادی روبرو  قدرت نمایی بھتر بشود چانه زنی کرد اما مسلما

گردید در نتیجه جھت جلوگیری از ادامه تشنجات الزم بوده سطح انتظارات را پایین آورده برای 

ته  تا امکان تفاھم با مثال فشار خود را بر نظارت استصوابی شورای نگھبان نشانه گرف

مگر اینکه  حاکمیت صورت گرفته و در انتخابات بعد به نتایج دلخواه به طور مدنی رسید

بخواھند انقالبی دیگر که موجب تعویض نظام می گردد را خواستار باشند ) از بعد دیگر و از 

ید که نه تنھا دیدگاه حاکمان اگر با اصالحات موافقت نکند مجبور به سرکوب مردم خواھند گرد

این موضوع آبروی آنھا را در زمین و زمان و در دنیا و آخرت از بین خواھد برد بلکه موجب نابودی 

اسالم و جمھوری اسالمی خواھد گردید و ھمانگونه که امام بدین مضمون فرمودند اگر 

طرف  خواھد کرد پس برای ھر دونچنانچه امروز اسالم سیلی بخورد دیگر تا مدت ھا قد علم 

با کمال تعجب شاھد ھستیم بعضی از  مدن و پذیرفتن اصالحات نمی ماندراھی جز کوتاه آ

ً جزء طبقات مرفه بوده که چندان در مسائل  ً خارج نشین ھستند و عموما معترضین که عموما

سیاسی دخالت نکرده و خودشان را از معرکه ھا دور نگه داشته بودند و ھمچنین بعضی از 

با نظام جمھوری اسالمی و رسانه ھایی از جمله بی بی سی و صدای  سیاسیون معاند

امریکا در این راه انقالبی تر از ھمه عمل می نمایند و اگر سران جنبش اصالحات نیز پیشنھاد 

اصالحات را سر بدھند افکار را به سمتی سوق می دھند که آنھا را سازش کارانی دانسته 

رسانه ھای خارجی ادعا  (اینکه بعضی از ل می دھند.که جواب خون این مردم را بدین شک
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می کنند فقط جنبه خبری داشته و در تحریک مردم نقشی ندارند در ھمینجا مشخص می 

                                                                                                                 گردد )

منظور این نیست که آنھایی که شعارشان تعویض حاکمیت فعلی جمھوری در این خصوص نیز 

اسالمی می باشد حق سخن گفتن نداشته باشند معتقدم تمامی مخالفین با ھرطرز تفکری 

که دارند حق اظھار نظر داشته و تا مادامی که دست به اسلحه نبردند حتی باید  بتوانند با 

ً در حق داشتن رسانه ھا در درون کشور نیز  به مبارزات و نشر افکار خود بپردازند البته مطمئنا

ظام و مبانی اسالم صورت دیگر عمق انتقادات آنھا نباید نظام جمھوری اسالمی ، رھبری ن آن

با اصل نظام مخالفت عملی  ی بایستیمی خواھند در این نظام زندگی کرده م  باشد آنھا اگر

بایستی نظام جمھوری اسالمی رھبری و اسالم را داشته باشند و این به آن معنا نیست که ن

قبول داشته باشند آنھا حتی می توانند در محافل روشن فکری و علمی این مبانی را نیز نقد 

می توانند در خصوص سایر مسائل به لیه این مبانی را نداشته و صرفاً نمایند اما حق تبلیغ ع

اشته باشند . جان کالم اینکه در حال عنوان منتقد و معترض فعالیت ھای  سیاسی خود را د

حاضر اکثریت معترضین خواھان تعویض نظام نبوده و تا زمانی که معترضین بر ھمین عقیده 

بوده راھی جز اصالحات وتحمل حاکمیت و مبارزه مدنی با آن نخواھند داشت و زمانی 

ری را به طور کلی رویارویی بین حاکمیت و معترضین صورت خواھد پذیرفت که یکی از آنھا دیگ

                                                                                                قبول نداشته باشد.

می شود که به نظر اینجانب ھم آزادی  در این راستا پیشنھاداتی جھت اصالح قوانین داده

 .جمھوری اسالمی و اسالم می گرددھای واقعی به مردم داده شده و ھم موجب حفظ نظام 

ممکن است عده ای این پیشنھادات را ساده لوحانه تلقی نمایند که موجب می گردد با 

          دست خویش نظام جمھوری اسالمی را به منحرفین و بد خواھان  تحویل داده شود .

بی را که در آن چارچونشوند از خوانندگان دعوت به عمل می آید بخاطر اینکه گرفتار تعصب  

دون تردید  برای خود در نظر بگیرند   تعریف شده، نجات جمھوری اسالمی و حقوق انسانی

قبل ازارائه شناسایی خطا به آسانی میسر بوده و پیشنھاد سره از ناسره مشخص می گردد 

کارشناسان می  ھر گونه مطلبی اعتراف می کنم که موارد پیشنھادی  بسیار خام بوده و

بی  رشناسی کرده تا به صورت یک قانونکا را عاتوجوانب بیشتری حول آن موض بایستی

اشکاالت قانون و اشاره به جان  نقص در بیاید ، اھمیت این پیشنھادات خام مشخص نمودن

پیشنھادات داده شده نه تنھا ناقص بوده بلکه فقط  به طور اطمینان می باشد .  مطلب اصالح 

توانند پیشنھادات دیگری را ارائه داده تا قانون  می  ه کارشناسان در موارد خاصی بیان شده ک

                                                                            اساسی کاملی را داشته باشیم .
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ھمانگونه که دراول کتاب اشاره نمودم و نتیجه موارد گفته شده در اثر تفکر و واکاوی وقایع 

ً مورد نقد خودم قرار گیرد .انقال          ب بوده و ممکن است در آینده ھمین مطالب نیز مجددا

بعد از انقالب قبل از اینکه وارد بحث اصالحات قانون اساسی گردیم مسائلی و بینش ھایی  

                     گیرد.جداگانه مورد بررسی قرار دانم ھر کدام از آنھا را ایجاد شده که الزم می

 

                                               ************ 
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                                                                                                 آزادی ھای مدنی:

ھمانطور که قبالً اشاره داشتیم در اوایل پیروزی انقالب آزادی ھا که منشاء اصلی آن پیروزی 

گروه ھا بود متاسفانه نتیجه معکوسی داد.انقالب بود و توسط دولت موقت اجرایی شده 

 رج می نمودند متاسفانهمی خواستند ده لیت می کردند و روزنامه ھا ھر چواحزاب آزادانه فعا

تظاھرات خیابانی و تحصن ھا و اعتصابات نقش بسزایی  در تحریک ھا و گروه ھا این رسانه

و با اینگونه اعمال دولت نوپای انقالب (آن ھم دولت مھندس بازرگان که به آزاد  ایفا نمودند

ً  یک  روز بعد از  بھمن که انقالب  22منشی اکنون معروف گشته است )فلج نمودند و دقیقا

و پس از   ن  اغتشاشاتی صورت گرفت و پادگان ارتش را خلع سالح نمودهپیروز شد در کردستا

در روزھای بعد نیز شھر ھای  وتصرف آن منطقه و کشتن تنی چند ادعای خود مختاری نمودند 

بعد ھا ھم دیدیم که با خرمشھر تبریز گنبد از کنترل دولت در حال خارج شدن قرار گرفت و 

 داران خود و ترور ھا و جنگ مسلحانه انگیزه حرکات مدنیتشکیل ملیشیا و مسلح نمودن ھوا

سوء  و در کل ثابت نمودند که از آزادی ھا  خود بودندرا نداشته و در پی  کسب قدرت 

یعنی زمانیکه بسیاری از مسئولین کشور به شھادت رسیدند  از آن زمان به بعد استفاده شد

ً فضای لھا گروه ھا و احزاب حق فعالیت نداشتند و بسته ای در جامعه حاکم شد و تا سا تقریبا

ھمینطور که قبالً نیز اشاره شد از مضرا ت شدید این فضای بسته  لطمه خوردن جایگاه آزادی 

که مردم در شعارھای اصلی خود قبل از انقالب از آن یاد می کردند بود و در نتیجه فضای 

ً رو به پلیسی و امنیتی شدن رفت  . با ٣بین مردم و مسئولین زیاد شد  .  فاصله٢کشور تقریبا

توجه به اینکه اعمال دولت مردان در زیر ذره بین مخالفین نبود فساد اداری و اخالقی مشکالت 

ً طبق آمار  اقتصادی و معیشتی و رانت خواری در جامعه رو به گسترش نھاد به طوری که اخیرا

ی دارای فساد معرفی گردیده کشور ھا جایگاه باالی بین المللی ایران در سازمان ھای  

                                                                                                                 است.

حاکمیت دارای ثبات کاملی نبود و اقتدار امروز را نداشت اما بالخره وایل انقالب دولت و در ا

ت فائق آید و اکثریت مردم با عملکرد احزاب و گرو ه ھا که از توانست با کمک مردم بر مشکال

آزادی ھا سوء استفاده کردند به مخالفت برخواسته به کمک حاکمیت شتافتند اما اکنون 

ً این راه را آغاز نموده و به  حاکمیت در اوج اقتدار است و  الزم است به دست خویش مجددا

ه شود با این روش پایگاه اجتماعی حاکمیت بیشتر مطبوعات و گروه ھا آزادی ھای الزم داد

ً با فساد و رانت خواری در جامعه مبارزه به عمل می آید.                     حفظ می گردد ضمنا

البته ممکن است حاکمیت از اینکه دوباره کار از دستشان خارج شود واھمه داشته باشند در 

باید به  ، بسیار بیشتر از اول انقالب است دومقتدار امروز حاکمیت ا ، جواب باید گفت اول

مردم اطمینان داشت این روش باعث جلب حمایت مردمی خواھد شد و ھمانگونه که اول 
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انقالب این مردم بودند که از حاکمیت دفاع نمودند دوباره نیز ھمین مردم از حاکمیت دفاع 

ً مورد حمایت مردم خواھند نمود یعنی اگر حاکمیت کارھای خود را شفاف انجام دھ د مطمئنا

قرار خواھند گرفت ھر چند که بعضی از گروه ھا ممکن است از این موضوع سوء استفاده کنند 

و به توطئه مشغول شوند اما توسط ھمین مردم و یا حتی با فشار سایر گروه ھا مجبور به 

ساده لوحی را شاید بعضی ھا نسبت به این پیشنھاد چوب ترک اعمال خائنانه خواھند گردید 

( با فرض اینکه ھمه مخالفین گرگ صفت بزنند و بگویند مگر می شود از گرگ ھا خواست

به درون گله بیایند اما به گوسفندان حمله نکنند در جواب باید گفت باید به مردم  باشند)

گروه ھای مخالف بخاطر حفظ خودشان ھم که شده اجازه بی  اعتماد داشت حتی سایر

به مانند بسیاری از کشور ھای توسعه  در ھر حال ایران اسالمی نیز دھندنظمی را نمی 

یکی از پدیده ھای شوم در تاریخ زاد و تشکل ھای سیاسی باشد .آیافته باید دارای مطبوعات 

سیاسی کشورمان و شاید بعضی از کشورھای دیگر پدیده ای است که تعدادی از احزاب و 

دی و کسب قدرت عمل می کنند. برای توضیح بیشتر نگاھی فعاالن به عنوان بنگاه ھای اقتصا

به تاریخچه اکثر احزاب و فعاالن سیاسی و بعضی از روزنامه نگاران  بیندازیم مشاھده می 

کنیم آنھا با  قدرت نمایی سعی در در اختیار داشتن منابع سیاسی و اقتصادی ھستندو 

ً ھدفشان سوء استفاده از مردم بوده تا به پله ھای ت رقی خود دست یابند و ممکن است بعضا

به دولت ھای بیگانه نیز وابسته باشند امروزه ھر کس این بوق تبلیغاتی در اختیارش باشد 

ممکن است برای منافع شخصی اقدام کند بعضی از خبرنگاران اعم از ورزشی و سیاسی 

ساالری ضعف ھای  و...نیز دز این مقوله می گنجند برای مثال یک خبرنگار ورزشی با غوغا 

یک تیم را بزرگ نموده و پس از کسب منافع خود مبلغ ھمان تیم می گردد در مثال سیاسی 

نیز ھمچنین بعضی احزاب  از ھمه گونه ترفندی استفاده می کنند آنھا با یارگیری در بین مردم 

جتماعی پایگاھی درست کرده و از ھمین طریق با دادن و گرفتن اطالعات و بر ھم زدن محیط ا

سعی در چانه زنی برای خود و یا کسب درآمد از بیگانگان می کنند متاسفانه داستان بعضی 

از احزاب ما در طول دھه ھای گذشته بدین شکل بوده است به ھمین جھت می بینیم 

بسیاری از وابستگان و اشخاصی که در احزاب بوده براحتی در کشور ھای دیگر سکنی گزیده 

ً در میان احزاب و سیاسیون نیست و با رفاه زندگی  را گذران می نمایندالبته این موضوع صرفا

بلکه در بین جامعه دولتمردان و بعضی از روحانیون نیز دیده می شود نیازی به آوردن اسم آنھا 

نیست خود مردم می توانند ھر شخصی را که در کشورھای اروپایی و غیر اروپایی به آسانی 

یی کرده و از خود سئوال نمایند ھزینه سفر و زندگی آنھا چگونه تامین تردد می نمایند شناسا

می شود و در این خصوص به جھت اینکه در دام تعصب و حمیت قرار نگیرند به تمامی 

اشخاص از جمله افرادی که تصور میکند در خط فکری خود بوده بدون غرض نگاه داشته باشد 

افراد به این شکل نیستند و ھر شخصی که به  البته بدون شک تمامی احزاب و گروه ھا و

خارج می رود و زندگی می کند دلیلی بر وامدار بودنش نمی باشد چه بسا اشخاصی که 
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باالجبار از وطن خارج شده و در آنجا از نظر رفاھی در مضیغه بوده و یا با عنایت به اینکه دارای 

ی توانا بوده از نظر شغلی و درآمد تحصیالت عالیه و متخصص و استاد دانشگاه و یا ھنرمند

مشکل چندانی نداشته و یا اشخاصی که از قبل متمول بوده و با سرمایه خود قادرند به 

راحتی زندگی نمایند در ھر صورت چه احزاب و گروه ھاو فعاالن سیاسی دارای این اغراض 

ات نرسیده حکومت سیاسی باشند و یا نباشند تا زمانی که مدرکی دال بر خیانت آنھا به اثب

 .حق برخورد با آنھا را نخواھد داشت آنھا باید بتواند آزادانه فعالیت قانونی خود را داشته باشند

چنانچه عملکرد آنھا از دیدگاه مردم قابل قبول نبوده آنھا را وابسته به قدرت ھای دیگر بدانند و  

کرد مردم به آنھا کافی می یا آنھا را بدنبال منافع شخصی و گروھی تصور نمایند عدم روی

باشد که عده کمتری فریب آنھا را خورده و عمالً نتوانند به اغراض پلید خود دست یابند  در آن 

حالت نیز چنانچه جرمشان ثابت نشده و محکمه پسند نباشد حق برخورد قانونی با آنھا را 

عالیت نمایند به طوریکه ی که احزاب بتوانند آزادانه فسیاست برای پیاده کردننخواھیم داشت  

باید روش خاصی را در نظر گرفت  موجب سوء استفاده قرار نگیرد و دموکراسی نھادینه شود

ً آزادی ھا گسترش یافته و ھم تا حدی مانع سوء استفاده از  راھکاری که حداقل بتوانیم تدریجا

حاکمیت رسانده  آزادی ھا گردیم برای مثال می توانیم منشوری به امضای کلیه گروه ھا و  

شود که چارچوب فعالیت آنھا را مشخص نماید البته وقتی پایه ھای دموکراسی در بین مردم 

محکم تر شد و مردم بتوانند ھمدیگر را تحمل نموده و ھمچنین سیاستمداران تحمل مخالف 

آزادی ھا بیشتر خواھد شد این منشور باید طوری  کم دامنه این را داشته باشند کم دخو

تخطی  اف باشد که احزاب نه تنھا از مردم که از سایر احزاب دیگر واھمه  داشته باشند وشف

از آن را موجب نگردند . برای مثال در صدر اسالم پیامبر  و کفار قریش منشوری امضا نمودند 

حق ورود به مکه را نداشته باشند و در مقابل کفار نیز حق آسیب زدن  مدتی که مسلمانان تا

انان را نداشته باشند. زمانی نیز که ابوسفیان این منشور را با کشتن چند مسلمان به مسلم

نقض نمود نه تنھا پیامبر و مسلمانان او را مورد اتھام قرار دادند که حتی بعضی از دوستان 

(قصد این نیست که یکطرف از جریان را خط کفر و طرف خود ایشان نیز از ایشان حمایت نکردند

یمان معرفی نماییم بلکه متاسفانه نگاھی است که جریان ھا از جمله حاکمیت دیگر را خط ا

خوب اگر به دقت بیاندیشیم در آن  ).نسبت به ھم دارند و ھمدیگر را سیاه و سفید می بینند 

دودیت ھا حذف گردید در تدریج این محایی ایجاد شده بود که بعد ھا به منشور محدودیت ھ

              اصولی رابه طور دائم و اصولی را به طور موقت پذیرا باشند .گروه ھا باید  اینجا نیز

در خصوص اصول دائم احزاب  چنانچه بخواھند در این نظام فعالیت داشته باشند باید علیه  

تبلیغی و نظام جمھوری اسالمی ، قانون اساسی ، مبانی اسالمی و رھبری ھیچ گونه 

داشته باشند بلکه  ظور این نیست که به موارد فوق اعتقادالبته من استھزایی نداشته باشند

آنھا می توانند بدون ھیاھو قوانین  می توانند حتی نقدھایی نیز به مبانی فوق داشته باشند
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ً اگر  داشته  جایگاه ھاییرا مورد نقد قرار داده و به طور قانونی حتی در مجلس و دولت (فرضا

 اما به ھیچ وجه حق توھین و استھزاء دین مبین اسالم ، باشد ) در جھت اصالح قوانین برآیند

با کاریکاتور یا طنز نیز نمی توانند با برای مثال  مقام رھبری و نظام جمھوری اسالمی را ندارند

                                                             داشته باشند . انتقادی مقوله ھا برخورد  این 

خصوص اصول موقت باید حداقل چند سالی مواردی را رعایت نمایند از جھتی امروز و اما در  

ً نمی توانند آزادانه فعالیتی داشته باشند آنھا چنانچه اجازه یابند که  می دانیم که احزاب تقریبا

ً حاضر ھستند کمی  فعالیت نمایند و در درج بسیاری از عقاید خود آزاد باشند مسلما

رای سالیانی تحمل نمایند که البته دلیل آن ھم نھادینه کردن آزادی ھا در محدودیت را نیز ب

                                          بین مردم است و کار از دست حاکمیت نیز خارج نمی گردد .

برای توضیح موارد فوق الزم است مثالی آورده شود ھمینطور که  در قانون اساسی نیز آمده 

دارند پس از کسب مجوز از مقامات مسئول خواستار تشکیل اجتماعات و  است مردم حق

                                                                                                 راھپیمایی گردند . 

 زدم نریخاطر اینکه جو جامعه به ھدر اینجا احزاب ضمن نقد ودرج انتقادات خود در مطبوعات ب 

در آن منشور گفته شده تا مدتی از این حق خود استفاده ننمایند و یا چنانچه  الزم است

بخواھند اجتماعی از مردم داشته باشند در یک محیط بسته مانند سالنی بزرگ یا استادیوم 

صورت این کار را انجام دھند و به خیابان ھا مردم را ھدایت ننمایند البته اعتراضات نیز نباید به 

صورت گرفت  تیر اوایل انقالب 30و اسفند  ١٤نفی نظام صورت بگیرد مانند اعتراضاتی که در 

بیشتر باید روند مبارزات در جھت تصحیح بعضی از قوانین مانند نظارت استصوابی شورای 

مجرای حکومتی صورت  و از طریق مبارزات مدنی و انتخاباتنگھبان و... باشد و حتی المقدور 

سئوالی که پیش می آید اینکه چه کسانی و احزابی می توانند فعالیت نمایند در جواب  بگیرد.

ً تمامی طرف ھا و جریانات و احزاب مجاز ھستند طبق قانون  فعالیت نمایند  باید گفت تقریبا

جمھوری اسالمی در جنگ بوده و یا ھستند که البته فعالیت  مگر آن احزابی که مسلحانه با 

می تواند صورت بگیرد در درک بھتر این مطلب دعوت یز با کسب نظر والیت فقیه ھا ن گروه آن

ھمه گروه ھا  . تعریف گردد تا دچار تعصب نگردیم می شود چارچوبی جھت آزادی گروه ھا قبالً 

چریک ھای فدایی اکثریت ، احزاب ملی ، احزاب ملی  ،توده ای ھا اعم از کمونیست ھا،

و تمامی افرادی که در خارج از  ثل رضا پھلوی و بنی صدریت ھایی ممذھبی و حتی شخص

کشور مخالف جمھوری اسالمی ھستند با شرط داده شده در مبحث فوق (تأیید نظام 

عده ای     ممکن است  نمایند  توانند به کشور آمده و فعالیت می جمھوری اسالمی و ...)

پس حق فعالیت نداشته و یا رضا پھلوی   ھا خدا را قبول ندارند ایراد گرفته و بگویند کمونیست

به دلیل اینکه فرزند شاه بوده و ادعای حکومت داشته و یا در مورد بنی صدر ایشان را متھم به 
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این خیانت نمایند و یا ھمچنین در مورد افراد مخالفی که در خارج از کشور فعالیت دارند در 

از پیروزی انقالب از امام  موضوع شرعی فعالیت کمونیست ھا در قبلباید گفت خصوص 

سئوال شده بود که ایشان فرموده بودند کمو نیست ھا چنانچه توطئه نکنند مجاز به فعالیت 

گروه  خالف شرع نمی باشد و کمونیست ھا می باشند به این معنا است که اصل فعالیت

ف مشی ھایی مانند حزب توده و چریک ھای فدایی اکثریت مکرر اعالم کرده بودند که مخال

مسلحانه ھستند در ضمن اگر خیانتی ھم بوده مربوط به سالھا قبل می باشد و مانند جریان 

ً تغییر می کند بالخره آدم ھا را نیز باید در زمان حال آنھا سنجید .اما در  آب رود خانه  که دائما

اجتماعی  مورد بنی صدر که خود امام نیز از ایشان خواسته بود که به ایران برگشته و فعالیت

خود را داشته باشد در خصوص رضا پھلوی نیزکه ایشان قبل از پیروزی انقالب ھیچگاه در 

جایگاه اجرایی نبوده و بعد از پیروزی  نیزھرچند مخالفت ھای اساسی داشته اما به عنوان 

یک برانداز و به طور تروریستی اقدام آشکاری نداشته است ایشان حتی برای رزمندگان و 

ً ارزش و احترامن جانبازا  )قائل بودند(نه اینکه جنگ را قبول داشته باشند جنگ تحمیلی ظاھرا

می   ایشان نیز چنانچه با شرط داده شده در مبحث فوق (تأیید نظام جمھوری اسالمی و ...)

توانند به کشور آمده و فعالیت نمایند . و اما در خصوص اشخاص حقیقی و گروه ھا.متاسفانه 

ن گذشته مقداری از تقصیر ھا متوجه حاکمیت می باشد رفتار حاکمیت طوری در طول سالیا

سخنی اصالحی گفته یا قلم فرسایی  یاری از اشخاصی که در داخل ایرانبوده که بس

دیل به به عنوان  یک منتقد شناخته میشدند انھا را تب به طور کلیمصلحانه می نمودند و 

که نخواستند بعضی از آنھا بوده تقصیر نیز متوجه  مقداری از ھمچنینمخالف و معاند نمود (

ل حاضر بسیاری از روزنامه متاسفانه در حا )دم پیش آمده و سوء رفتار داشتندھمگام با مر

،استادان دانشگاه و... موافق این نویسندگان ، ادیبان ، حقوقدانان ، اندیشمندان نگاران

چرا باید اشخاصی در ایران به جرم  حاکمیت نیستند و از منتقدین جدی محسوب می گردند

نوشتن، طنز و شعر چنان با آنھا برخورد گردد و زندانی گردند که پس از آن سر از رسانه ھای 

 که...خارجی در بیاورند .چگونه ممکن است در میان این ھمه حقوقدان و ادیب و نویسنده و

انزد می باشند، مخالف زبشأن اجتماعی باالیی بوده و دارای شخصیت علمی و بسیاریشان 

د باز ھم به راھی که خود داریم می رویم مطمئن باشیم بطور نمشی سران حاکمیت باش

ً فضای سیاسی را باز نموده باید طبق منشور گفته شده کلی از  حاکمیت اگر بخواھد مجددا

حکومت جمھوری اسالمی این راھکار را امروز که  ھمگی مخالفان دعوت به عمل بیاورد.

ھای آن تثبیت شده است می تواند اجرایی نماید (نیک می دانیم چنانچه دامنه اعتراضات نھاد

ً سریعتر در  گسترش پیدا نمود و دولت در مقام ضعف بخواھد امتیازی به مخالفان بدھد مسلما

معرض انقراض قرار می گیرد). با تثبیت آزادی ھای مدنی نه تنھا محبوبیت حکومت در بین 

به  شود بلکه با شفاف شدن اعمال ارکان ھای نظام و قوای نظارتی فسادمردم بیشتر می 

حال گروھھای مردمی تحمل مخالفین خود را داشته و حداقل خود خواھد رسید در آن 
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دموکراسی نھادینه می شود و چنانچه این حاکمیت با رأی مردم (و نه با زور)کنار رود امکان 

ً با رأی مردم ام                                                . کان پذیر می باشدبرگشت حاکمیتش مجددا

                   

                                               ************ 
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                                                                                            :سکوالریسم در اجرا  

تا بدین جا روشن نمودیم در یک جامعه باز و توسعه یافته تمامی گروه ھا و احزاب با ھر 

سلطنت طلب ، کمونیست ،ملی مذھبی ، قشرھای مختلف مذھبی  گرایشی (سکوالر ،

و...)که دارند تا مادامی که دست به اسلحه نبرده و با مبانی اولیه مانند قانون اساسی و... 

 با كالم امام خمیني الفت نورزند مجاز به فعالیت ھستند و از نظر شرعی نیز این موضوع رامخ

اثبات نمودیم و در جامعه اسالمی ھمانند جوامع توسعه یافته و بلکه باالتر می توانیم آزادی را 

                                   پاس بداریم ھمانگونه که خداوند انسان را آزاد آفرید تا انتخاب کند .

در ادامه موضوع جالبی کنکاش می گردد ھمینگونه که در تمامی جوامع که به اصل آزادی 

ھا و احزاب نه تنھا ممکن است برنامه ھای حاکمیت را مورد نقد قرار  گروه اھمیت می دھند

رائه دھند بلکه پیشنھاداتی نیز برای اصالح امور دارند و در این راستا سعی می نمایند با ا

و...) تصاحب  تبرنامه ھای خود و جذب نیروھای اجتماعی مراکزی را در قدرت (مجلس ، دول

نمایند تا بتوانند برنامه ھای خود را پیاده نموده و گر نه اصل تأسیس حزب بدون این خواستگاه 

                                                                                         معنایی نخواھد داشت .

مجاز به فعالیت ھستند برای مثال  به طور قانونیخوب تصور بفرمایید گروه ھایی که 

کرسی ھای       سکوالرھا یا کمونیست ھا در فرآیند تبلیغات حزبی و انتخاباتی موفق گردند 

ن موقع و ھمینطور ریاست جمھوری تصاحب نمایند در آ زیادی را در مجلس، شوراھای شھر

خود به خود معترف به یک دولت سکوالر خواھیم گردید (اگر چنانچه در چارچوب فکری خود به 

طور منطقی این موضوع را تحلیل نماییم بدون شک به ھمین نتیجه خواھیم رسید و خارج از 

                          آن چونکه غیر منطقی بوده  معنای تعصب و حمیت را به خود می دھد ).

حاکمیت چنانچه مانع از فعالیت احزاب گردد کاری بر خالف منطق دنیای توسعه یافته و تعریف 

ً نمی تواند جلوی  قانون اساسی انجام داده است و اگر اجازه فعالیت به آنھا داده پس قاعدتا

توان  می پیشرفت آنھا را بگیرد این مدل پیشنھادی (که البته واقع مراتب نیز ھمین است ) را 

عکس حکومت ھای سکوالر مانند ترکیه در نظر گرفت . در ترکیه بنای نظام بر اساس سکوالر 

می باشد ھیچ کس حق ندارد علیه این سکوالریسم حرفی بزند حتی وقتی حاکمیت، 

متھم کرده آن دولت مردان مسلمان اصل این  یسمدولتمردان مسلمان را به ضدیت با سکوالر

                                    آنھا نیز به موضوع سکوالر پایبند بودند. یعنی اتھام را تکذیب کرده

ترکیه ھمه احزاب اعم از مسلمان و غیر مسلمان و سکوالر می توانند در  درنظام سکوالر

برنامه ھای خود را دنبال کرده اما  انتخابات مجلس و دولت شرکت نمایند و بدنبال پیروزیشان 

ی توانیم عکس آن عمل در جمھوری اسالمی م. والریسم اقدامی نمایندحق ندارند علیه سک
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یعنی نظام ما جمھوری اسالمی و قانون اساسی بر اساس قوانین اسالمی نوشته نماییم 

شده دین رسمی مملکت ما اسالم بوده در رأس مملکت والیت مطلقه فقیه قرار گرفته در 

 و قانون اساسی ان پاسدار قوانین اسالممجلس شورای اسالمی ،نھادی به نام شورای نگھب

 4تصویب گردد و طبق اصل و قانون اساسی  بوده و اجازه نمی دھد که قانونی خالف اسالم

قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اداری، نظامی، سیاسی  باید بر 

مقررات دیگر حاکم مبنای موازین اسالمی باشد این اصل بر ھمه اصول قانون اساسی و 

ریشه ای قانون اساسی و اسالم  ایجاد روش ھای خود باید به اصول است و دولت ھا در

اصول ریشه ای توجه داشته باشند و برنامه خود را بر اساس دیدگاه ھا ی خود که تناقضی با 

ند ھمچنین دین رسمی ایران اسالم و مذھب شیعه اثنی عشری نباشد اجرایی کنداشته 

این اصل الی االبد غیر قابل تغییر است ھمچنین مبنای تاریخ رسمی کشور ھجرت است و 

پیامبر است پرچم رسمی ایران به رنگ ھای سبز سفید و سرخ و با عالمت مخصوص 

نیز فارسی می باشد و ھیچ  ماکشور  یرسم زبان وری اسالمی و شعار هللا اکبراستجمھ

موضع گیری نماید و در  ندارد علیه مبانی فوق دولتی اعم از سکوالر یا مذھبی و یا ...حق

ممکن است بسیاری از مذھبیون و سران حاکمیت نگران باشند که  .یدآصدد تضعیف آن بر

غیر  تعریف فوق این یک مسیر بر اساس ابتدانااھالن بیفتد در جواب باید گفت  کشور بدست 

نمی تواند با به طور قانونی ی قابل اجتناب می باشد دوم با در نظر گرفتن اینکه  ھیچ دولت

باشد   می اصول گفته شده مخالفتی نماید و ھمچنین در رأس مملکت ،والیت فقیه موجود 

دولت شده و دولت را که  ساختارپس نگرانی موردی ندارد سوم در تعریف ھای بعدی که از 

تخاب می نبسیار محدود نموده و مدیران میانی نیز به وسیله ھیئت دیگری غیر از دولت ا

 می شود (البته ھر دولتی که سر کار بیاید برنامه ھای اجتماعی ، گردند نگرانی بسیار کمتر

اقتدار دنبال  نماید ) چھارم به ھمین آسانی که ممکن  ید باسیاسی و اقتصادی خود را با

است دولتی که مورد نظر حاکمیت فعلی نمی باشد بر سر کار بیاید به ھمین آسانی نیز 

می تواند توسط ھمین قانون که حقوق ھمه در آن در نظر گرفته شده بر سر   حاکمیت ھمین

کار بیایند (فراموش نگردد اگر این قوانین اصالح نگردد و روزی این حاکمیت به سختی کنار رود 

ً بسیار سخت تر نیز بر سر کار خواھد آمد )پنجم احتمال اینکه مردم شیعه اثنی  مطمئنا

ا اھل کتاب یا کمونیست ویا سکوالر رأی بدھد بسیار پایین است عشری به یک سنی ی

ششم با توجه به اینکه این حق مردم است که سران خود را انتخاب نمایند چنانچه ھر 

شخصی یا گروھی چه خوب و چه بد انتخاب نمایند مستحق آن انتخاب ھستند و خودشان 

ً این برای ھ نباید داشته باشد  ر مسلمانی نگرانینتیجه انتخاب خود را خواھند دید وضمنا

                                                                        .   چراکه آنھا مکلف به تکلیف ھستند
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در تناقض با قانون از نتایج گفتار فوق در می یابیم که الزام و بایدی حکومت، به شکل دینی، 

اه بسیاری از مردم در تضاد باشد به عبارت دیگر نوع می تواند با خواستگاساسی است و 

حکومت بستگی به نظر مردم داشته و ممکن است حکومت دینی یا غیر دینی باشد اگر 

کسانی اصرار داشته باشند حکومت باید دینی باشد و یا بالعکس اصرار به نوع غیر دینی و 

مردم ساالری دینی ، دموکراسی و سکوالر آن داشته باشند این گفتار بر خالف عقل ، انصاف، 

ھمچنین نص قانون اساسی فعلی جمھوری اسالمی است که در قانون آمده فعالیت احزاب 

آزاد بوده و در صورتیکه برنامه ھای آن احزاب مورد موافقت اکثریت مردم واقع گردد ھر آنچه آنھا 

د.کلیه مردم اعم از در نظر داشته بطوریکه ناقض قانون  اساسی نبوده قابل اجرا می باش

مسلمان و غیر مسلمان شیعه و سنی زن و مرد پیرو ھر مذھب و مکتبی ایرانی ھستند و 

حق تعیین سرنوشت خویش را بر اساس عقایدشان دارند.و تنھا شرط واجب برای اجازه 

فعالیت پایبندی به قانون اساسی می باشد این موضوع بدین معنا نیست که آنھا به تمام بند 

آن اعتقاد داشته باشند اما لزوم رعایت تک تک قوانین را دارند کسانیکه کاندید نمایندگی ھای 

مجلس و یا ریاست جمھوری و یا ھر نھاد انتخابی میگردند نباید به صرف اینکه مسلمان و یا 

شیعه نیستند و یا به والیت فقیه اعتقادی ندارند آنان را رد صالحیت نمود بلکه میزان ،تعھد به 

عایت کلیت قانون اساسی است بطوریکه آن کاندید حق مخالفت با اسالم را نداشته و در ر

مواردی که قانون ایشان را موظف به تابعیت از والیت فقیه می کند حق سرپیجی از آن 

دستورات را ندارند به طور طبیعی اشخاصی که موافق بعضی از قوانین در قانون اساسی 

قانونی طرحی در صحن مجلس ارائه داده و یا با پیشنھاد انجام نیستند می توانند به طور 

رفراندومی که مقدمات قانونی آن قبال انجام شده باشد تغییرات مورد نظر خود را مطرح و در 

 صورتیکه توانستند اکثریت را با خود ھمراه کنند این تغییرات به طور قانونی اعمال شود .      

سیاست ما عین دیانت ماست و دین از سیاست جدا  این مطلب بسیار صحیح است که

شدنی نیست اما اداره دولت از دین می تواند جداگانه تلقی گردد اصوالً دولت یک نھاد زمینی 

است نه آسمانی و قدسی و دولت ھا مجری احکام عقل و عرفی ھستند ھرچند که اگر 

و خواستار اجرای شریعت اکثریت مردم موافق این باشند که دولت اطاعت از دین داشته 

توسط دولت باشند در تضاد با دموکراسی نمی تواند تلقی گردد(در این صورت نیز ھیچ طبقه 

ای از جمله روحانیت حق ویژه ای برای حکومت کردن ندارد) ھمینطور فی النفسه نمی توان 

ً با دین پیوند داد و در صورتیکه دولت ھا با دین پیوندی ند اشته باشد دلیلی نھاد دولت را حتما

بر این نیست که دولت در تضاد با دین تلقی بگردد پس یک دولت سکوالر نیز می تواند 

منافاتی با گسترش دین نداشته باشد چرا باید این تصور را نمود که چنانچه حکومت سکوالر 

ید و نمود پیدا کند انقالب به انحراف خواھد رفت اصوالً دولت سکوالر دموکراتیک نسبت به عقا

ادیان دیگر بی طرف است  اگر دولت را تخصصی نگاه کرده و آن را موظف به عملکردی 
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متخصصانه نموده ھیچگاه این ذھنیت بدست نمی آید.اصوال در جامعه باز و آزاد که دموکراسی 

و یا به عبارت خودمان مردم ساالری دینی حاکم باشد به طوریکه وظایف اشخاص مشخص 

عده ای خاص به طور محدود و استبدادی قرار نگیرد و اصحاب رسانه به  بوده و قدرت در دست

طور آزادانه فعالیت و نظارت داشته باشد ھیچگاه فساد و تباھی حکومت را در بر نمی گیرد به 

                                                        . نمی شود  ی دیگر نظام از خط اسالم خارج معنا

بزرگ حکومت ما این است که قصد دارد  با زور حکومت دینی را به ظن خودشان به اشتباه 

خورد مردم بدھند و با تفاسیر غیر منطقی بعضی از اصول قانون اساسی چون وظایف والیت 

فقیه و شورای نگھبان را تعمیم می دھند این حرکت و تفکر در حقیقت در تناقض با سایر 

ردد.خداوند ھم بھشت را به زور به بندگانش نمی دھد اینھا اصول قانون اساسی تلقی می گ

با تغییرات داده شده در قوانین چون نظارت استصوابی سعی نمودند آنچه از نظر خودشان به 

                                          صواب و حکومت اسالمی نزدیکتر است به اجبار پیاده نمایند.

عا به دنبال اسالمند نباید واھمه ای از این دیدگاه داشته باشند اگر سر دمداران حکومت واق

آنھا باید دولت را مانند یک اداره ی تخصصی بزرگ در نظر بگیرند که ھدفش پیشبرد 

ساختارھای اقتصادی ،اجتماعی،ملی و... است و باید با ھر متخصص متعھدی با ھر مرامی 

مایند چنانچه مردم یک دولت را که دارای ھر که توانایی این کار را داشته باشند ھمکاری ن

مرامی بوده در کنترل تورم، بیکاری و تسریع رشد اقتصادی و مناسبات سالم اجتماعی موفق 

ببینند و آن دولت با ھر گونه فسق و فجوری اعم از رشوه و رانت خواری معضالت اخالقی ،بی 

خصوص شئونات اخالقی و مذھبی بندو باری مبارزه کند و در حفظ اصول اخالقی جامعه به 

مردم کوشا باشد و استقالل و آزادی و ھویت ملی را پاس بدارد مردم از آن طرفداری خواھند 

کرد و این ھیچ تناقضی با حکومتداری اسالمی ندارد دقیقا مانند این است که یک یھودی یا 

یک اداره بزرگ در نظر  سکوالر یک کارخانه را به خوبی اداره کند دولت را نیز باید به مثابه

                                                                                                                 گرفت.

  جمھوری اسالمی از ابتدا موفق به کارھای بزرگی شده و استقالل و ھویت ملی و تمامیت

نه ھنوز ھیچ دولتی در این سی سال موفق نشده ارضی  را بخوبی نگھبان بوده اما متاسفا

تورم و بیکاری را کنترل کند فساد و رانت خواری نیز رو به افزایش بوده و سایر قوا مانند مجلس 

و قوه قضائیه که از اساس ساختار آنان تغییر نموده و ھیچ بھانه ای نیز ندارند دارای عملکردی 

د پس چرا ترس از سایر روش ھا داشته باشیم منفی بوده  و نمره پایینی کسب نموده ان

مطمئن باشیم با این نگاه انقالب اسالمی راه تکاملی خود را به درستی ادامه می دھد و 

مردم بیشتر جلب اسالم می گردند.اینجانب ھر چند نظرات فوق را تایید نموده و اعتقاد دارم 

راه درست خود را طی می نماید اما در گرو دموکراسی و یا مردم ساالری دینی جامعه آزادانه 
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با اعتقاد به اینکه تنھا دین اسالم است که آزادی واقعی و رستگاری را برای مردم می تواند 

به ارمغان بیاورد و اسالم برای رسیدن به  رستگاری در دنیا و آخرت مردم برنامه ھای عملی 

مخلص و سپردن سرنوشت خود داشته که راه رسیدن به آن اعتماد کردن به شیعیان متعھد و 

به ولی فقیھی که در خدمت اسالم و مسلمین می باشد  پس ھمیشه مقدرات خود را با 

رای دادن به افرادی که اھل نماز بوده و سکوالر نبوده خواھم داد و بدون تردید افرادی که 

در تاکید و مومن به قران و والیت امر ھستند می توانند تجلی دین خدا را به تثبیت برسانند 

تایید موضوع به روایتی از امام جواد استناد می نماییم که می فرماید به وسیله حکومت و 

اشخاص صالح است که جامعه اصالح می شود . در ھر صورت خداوند سرنوشت ھیچ قومی 

را مگر خودش بخواھد تغییر نمیدھد به عبارتی سرنوشت افراد باید به دست خودشان رقم 

مان اصلی که بارھا تکرار شده که میزان رای ملت است پس می توانیم این بخورد یعنی ھ

                                                               مطلب را  ترجمه آیه قرآنی زیر بدانیم          

 ْ م ِ ھ نْفُسِ َ ِأ وا ما ب ُ ِر ّ ی ُغَ تَّى ي ٍ حَ م ْ ِقَو ُ ما ب ِر ّ ی ُغَ ِنَّ اللَّهَ ال ي                                                       .إ

یعنی مقبولیت اجرایی توسط مردم تعیین می گردد الزم به یادآوری است که لزوما آنچه 

اکثریت مردم درخواست می نمایند دلیل بر صحیح بودن آن نیست به طوریکه بسیاری از اقوام 

فتادند.                    اشتند به ھالکت ادر گذشته با وجود اعتقاد موھومی که اکثریت آنھا د  

خداوند نیز  استقرار نمودن دین خود را با رای اکثریت پیوند و اجرایی می نماید و به طور  

اطمینان در زمان ظھور امام زمان مردم با زور شمشیر و اسلحه به تابعیتشان در  نمی آیند 

د که اکثریت مردم با اشتیاق به سوی آن می نماید مقدرات خود را طوری پیاده بلکه خداون

                                        حضرت رفته و حکومت جھانی مھدی(عج) را برقرار می سازند.

 

                                               ************ 
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                                                                                                 :تمایز در بینش ھا

از انقالب در جامعه ایران در بعضی مواقع دیدگاه ھایی رواج یافت که در طول سالیان بعد

گذشته و حتی در بین مذھبیون دیده نمی شد مثال ھای زیادی در این خصوص وجود دارد 

کالم و... در این خصوص به چند مورد نوع   ،اسک مذھبی گرفته تا طرز پوششازآداب و من

خاص اشاره می گردد مثالً پوشیدن آستین کوتاه بخصوص در مناطق گرمسیری از دیر باز رواج 

داشت و حالت تجاھر نداشت و حتی بعد از انقالب، رئیس جمھور کشور شھید رجایی با 

ً به کت و شلوا ر جلوه خاصی می دھد آستینی کوتاه تردد داشت و یا در مورد کروات که انصافا

 و از سالیان سال در ایران رواج داشت و کلیه شخصیت ھای مملکتی و اداری در ایران و خارج

و ھمچنین لباس ھای شاد و البته با وقار که حالت تجاھر  ردنداز ایران از کروات استفاده می ک

لکت ایجاد نداشته است به یکباره ھمگی اینھا سوغات غرب معرفی شد و چنان جوی در مم

گردید که اشخاص شرم داشتند از این نوع پوشش استفاده کنند ھر چند که بعدھا کم کم 

این نوع پوشش رواج بیشتری پیدا نمود اما ھنوز در ادارات با وجود اینکه دستورالعملی در 

ممنوعیت آن وجود ندارد بسیار کم بدین شکل تردد می کند و در بین تعدادی ازنیروھای 

دلیلی  بطور منطقین عمل را جزء منکرات دانسته و در تعدادی دیگر با وجود اینکه مذھبی ای

      برنباید داشتن این نوع پوشش وجود ندارد  ناخود آگاه  از پوشیدن آنھا شرمشان می آید .

و موردی دیگر می توان چادر را مثال زد با وجود اینکه حجاب تنھا به معنی چادر نیست بلکه 

پوشش ھای دیگر از جمله مانتو و لباس ھایی که در پوشش کامل ھستند و لباس بسیاری از 

لر و یا  ،ترک ،ھایی که در فرھنگ ھای متفاوت وجود دارد مانند لباس ھای روستاییان کرد

... که ھمگی به عنوان یک حجاب کامل  و لیبی ،حتی حجاب ھای کشور ھای دیگر در الجزایر

ن سعی نمودند یک نوع حجاب مخصوص  (چادر) را به نوعی معرفی می گردند اما در ایرا

تحمیل و اجباری نمایند  ھر چند نظر اینجانب نیز این است که چادر یک حجاب کاملی است و 

از چادر برای حجاب خود استفاده می کند و به اصطالح چادری می باشد و  ھمسر خودم نیز

غیر شرعی و  ند اما اجباری کردن آن کارینمای خودم نیز مایل ھستم ایشان از چادر استفاده

د که اخالقی می باشد ثابت شده است اگر موقعیت اجتماعی و جو جامعه طوری حاصل شو

 می نماید در فرھنگ حوزویان وجود دارد به نوعی آنرا بر جامعه تحمیل بتوان کلیه اموری که

روبنده حجاب کاملتری بوده (البته را ھم اجرایی می کردند هاگر می توانستند رو بندھمچنین 

و بسیار خوب ھم می تواند باشد منظور این است که مواردی که بیشتر در فرھنگ حوزویان 

در اوایل جنگ در ھنگامیکه  جا افتاده است اگر می توانستند به اجبار آنرا اجرایی می نمودند).

م تا حدودی به اکثریت طبقات اجرایی و دولتی در دست گروه ھای راست بود و روحیه مرد

فرھنگ جھاد و فداکاری و شھادت نزدیکتر بوده مسئله چادر را در ادارات کلیه وزارت خانه 

امام زاده ھا که بدون  شھر ھای کوچکتر ) تا حدودی اجباری نمودند ورود در   ھا(به خصوص در
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بدون می باشد در یک محیط مذھبی ورود خانمھا با حجاب (اما  تا ھمین امروز ممنوع چادر

بدون پوشش چادر امکان پذیر نیست.  در یکسری شھر ھای کوچکتر در خیابان ھا نیز  چادر )

عار و ننگ تلقی می گردید (در حالی که قبالً این فرھنگ نبود) حتی برای خانمھای ارباب 

براي مثال در شد  رجوع نیز تردد در بعضی از ادارات یا بعضی موسسات  با سختی انجام می

بیمارستان ھا كه تحت پوشش سپاه بوده با توجه به اينكه بیمارستان كه مركز بعضي از 

خانم ھايي كه با   پرستار و پزشك تردد مي نمايند اجازه ورود بهبیمار، درماني بوده كه در آن 

پوشیدن چادر اجباري بوده و پوشش مانتو بوده ھر چند حجاب آنھا كامل باشد نمي دھند و 

در درب ورودي آنھا تعدادي چادر براي افراد با حجاب مانتو و بدون چادر آماده  امام زاده ھامانند 

اراده ای که سعی داشت  ھر چند کم کم این فرھنگ در حال تغییر است  امامي نمايند .  

                   چادر را اجباری نماید به مانند ھمان کشف حجاب پدیده ای بد تلقی می گردد.

ت ھای سیاسی بخاطر اینکه به نوعی خود را مذھبی تر معرفی نمایند و بسیاری از شخصی 

به علما و مجتھدین نزدیک تر گردند دستوراتی در خصوص چادر اجباری در موسسات زیر 

می    مجموعه خود صادر می نمودند (نمی دانم این چه پدیده ای بود که بسیاری سعی 

.تحلیل من این است مقصر اصلی در این میان  نمایند بدین شکل خود را به علما نزدیک کنند

خود علما و حوزه می باشد که اجازه گسترش این نوع فرھنگ را دادند ) مثالً دردانشگاه آزاد 

پوشیدن چادر اجباری بود ھیچ دختری حق اینکه بدون چادر وارد دانشگاه شود را نداشت به 

نشگاه آزاد صادر شده باشد در زمانی که مقام ھای دا طور طبیعی این دستور باید از باالترین 

انجام شد و فضای جامعه بسیار نسبت به قبل باز گردید   ٧٦انتخابات ریاست جمھوری سال 

ھمین آقای رئیس دانشگاه آزاد یکی از کاندیدھای آن دوره بود که در زمانیکه با توجه به آن 

یا چادر در دانشگاه آزاد اجباری فضای باز ایجاد شده مورد سئوال خبرنگاری واقع گردید که آ

 ، گفتند خیر و اصلدر پاسخ است ایشان بخاطر اینکه خود را شخص آزاد منش نشان دھد 

می توانند با مانتو نیز در دانشگاه تردد نمایند و فردای  حجاب است و نه چادر و دانشجویان

آوردند و بدین شکل  آنروزشاھد بودیم که ھزاران دانشجوی دختر چادر ھای خود را از سر در

مورد مضحکه ی ھمه قرار گرفتیم  . و این چقدر برای جامعه اسالمی ننگ است که به یکباره 

در نھایت ھر موضوعی که ریشه اسالمی نداشته و . خانمھا حجاب خود را از سر کندند

 موجب تضعیف شعائر اسالم می شود می به آن بدھیم بخواھیم به نوعی رنگ و لعاب اسال

این خصوص به روایت منسوب به امام جواد اشاره می نماییم که می فرماید ھیچ چیز به در 

                                 .اندازه بدعت گذاری ھا و دین سازی ھا در نابودی دین موثر نیست

موضوعاتی که به مبحث تمایز بینش ھا می توان به آن اشاره کرد بحث بعضی از دیدگاه ھا 

                                                          ذشته بوده و اکنون اصالح شده است.   که در گ
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ھنگامی که در تھران آب لوله کشی آورده شده بود گروھی از متشرعین تصور می نمودند این 

آب جاری و کر نبوده و استفاده از آن محل اشکال دارد و عده ای از این افراد گروه ھای 

یرزمینی انقالبی تشکیل دادند و سعی در تخریب لوله ھای آب  نمودند اما بتدریج این ز

مسئله که روشن تر گردید استفاده از آب لوله کشی مجاز اعالم شد ھمچنین در خصوص 

رادیو و تلویزیون به جھت اینکه برنامه ھای رقص و آواز و موسیقی و بندرت نیز برنامه ھای 

علما بدلیل بد آموزی آن مستھجن پخش می گردید متشرعین را از خرید تلویزیون و رادیو منع  

می کردندبعد از پیروزی انقالب اسالمی بدلیل اینکه اداره رادیو و تلویزیون در اختیار دولت 

اسالمی بوده استفاده از آن بالمانع معرفی شداما مجددا با پیشرفت تکنولوژی دستگاه ویدئو 

و نظر به اینکه کنترل برنامه ھای ویدئو خارج از دولت اسالمی بوده از  به بازار مصرف مردم آمد

طریق قوه قھریه انتظامی و قضایی مانع  استفاده از آن می گردیدند و اکنون نیز به اینترنت و 

برنامه ھای ماھواره ای نیز ھمین نظر را دارند ھر چند که ھیچگاه حکم حرام بر این دستگاه 

گرش ھا بر ممنوعیت استفاده از آنھا پایدار است .این تفکر که مردم خود ھا صادر نشده اما ن

بھتر می توانند بیندیشند که چگونه به دور از تاثیرات منفی آن استفاده بھینه از اینگونه 

وسایل کنند موجب می گردد که توجھی به توصیه ھای علما نداشته باشند آنھا تصور می 

عوام عقب ترند و این باعث دوری بعضی از مردم از مجتھدین  کنند که ھمیشه علما مقداری از

                                                                                                         می گردد.   

در خصوص مسائلی مانند حرام بودن موسیقی ،شطرنج و بازی با کارت که زمانی از آنھا با 

حاتی ھمچون ھم نشینی با شیطان یاد می کردند و یا جھت مذمت آنھا بازی با اینگونه اصطال

ابزار را به مانند تماشای ...مادر مثال می آوردند.اما اکنون بعضی از علما شنیدن موسیقی و 

یا بازی با این ابزار ھا را حالل اعالم نموده اند ھر چند در فلسفه اجتھاد آمده است که 

ابر زمان و مسائل روز به آراء جدیدی ممکن است دست بیابند اما برداشت ھای مجتھدین بن

                          متناقضی بدین شکل حداقل از دید عوام می تواند سئوال بر انگیز باشد .

به تجربه ثابت شده فقھا فتواھایی که حکم به حرام بودن مسئله ای داده اند آن موضوعات به 

مت جامعه را به خطر می انداخت مثالً در موضوع بازی با کارت می دانیم که شکل حادی سال

ً در زمان ھای اخیر بسیار خانمان سوز بوده و بازی با کارت بی ش از اینکه تداعی قمار مخصوصا

کننده یک بازی دوستانه باشد حکایت از برد و باخت داشت و یا بازی شطرنج که ساعاتی 

تفکر را به خود وا می داشت شاید از نظر فقھا بھتر بود که تفکرات آدمی در جای بھتری به 

رن کار رود و ھمچنین موسیقی بیش از اینکه موضوع صیقل دادن روح در میان باشد در طول ق

ھای گذشته بیشتر تداعی کننده خوشگذرانی بوده که در محافل بزم سالطین و مرفھین 

مشغول لھو و لعب بوده یعنی در حقیقت در طول زمان ھای گذشته بیشتر به غنا پرداخته 

می شد تا به موسیقی.و این عمومیت غنا بیشتر تداعی کننده حالت مضر آنرا داشت و به 
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در بعضی از روایات آمده فقھا را متفق القول ھدایت نموده تا ھمچون  ھمین دلیل یا دالیلی که

فتواھایی را صادر نمایند فتاوایی که موجب می شود مردم از منکرات بھتر دوری نمایند اما با 

توجه به اینکه زمینه بسیاری از این مفاسد مانند عمومیت قمار با بازی کارت و شطرنج از بین 

قی که ھمراه با عیش و نوش بوده عمومیت ندارد پس نگاه ھا باید رفته و یا زمینه موسی

                          کارشناسانه و به ذات و اصل موضوع بدون حاشیه آن پرداخته شود .      

مردم مسلمان ھر چند مایل ھستند رفتار دینی خود را بر اساس فتواھای مجتھدین تطبیق 

ھا نتوانیم قانع کننده پاسخ دھیم در خصوص بعضی از مسائل دھند اماچنانچه به سئواالت آن

دیگر نیز ممکن است با تمارض و یا تساھل برخورد شود برای مثال اعالن زمان عید فطر در 

طول چند سال گذشته نتوانسته قانع کننده باشد بعضی از مردم این نظر را دارند اینکه در 

ت اول شوال آمده که باید با چشم غیر مسلح ماه روایات که در اوایل اسالم جھت مبنای اثبا

رویت شود بدلیل این بوده که امکان اثبات راه حل دیگری موجود نبوده است حال که تکنولوژی 

انچنان پیشرفت نموده که چند میلیمتر جذر و مد آب در چند سال آینده نیز امروز مشخص 

نجوم که در سالھای آینده اتفاق  است و یا مقدار جزئی خسوف و کسوف و بسیاری از موارد

خواھد افتاد  محاسبه دقیق آن امکان پذیر می باشد چطور نمی توان اثبات نماییم  که ماه در 

لحظه غروب در چه وضعی قرار دارد.اینکه ماه در چه وضعیتی قرار دارد قابل اثبات است و علم 

شخیص بدھیم که اول ماه می نجوم پاسخ آنرا بدرستی خواھد داد حال چنانچه ما نتوانیم ت

باشد دلیل بر این نمی شود که آن واقعیت را منکر شویم .علم منطق و علم نجوم به طور 

محکم می گویند که واقعیت اول ماه می باشد  یا نمی باشد یعنی واقعیت را به وضوح روشن 

قعیت نیز ثابت می کند چنانچه ما نتوانیم به ھر دلیلی با چشم غیر مسلح ماه را ببینیم و وا

نماید اول ماه است کدام راه را باید انتخاب نماییم ھر چند ما نه مجتھد و نه منجم ھستیم اما 

ً این سردرگمی سالھا گریبانگیرمان شده و پاسخ روشنی نیز نگرفتیم.ھر چند فقھا به  مسلما

رق اسالمی نیز استناد روایات این چنین فتواھایی را صادر می نمایند و به طور کلی در سایر ف

با وجود پیشرفت علم نجوم علما و رھبران کشورھا روز آخر، زمان  عید را اعالم می نمایند و 

این موضوع تازگی ندارد که کسی بخواھد انگیزه غیر فقھی و سیاسی به آنھا نسبت بدھد 

                                              اما قدر مسلم مقلدین توجیه الزم را در این خصوص ندارند.

ھمچنین در زمان اعالن اول شوال ھنگامی که عید اعالم می گردد بسیار مشاھده شده 

است که ساعات نزدیک به نیمه شب و یا حتی صبح روز بعد عید فطر اعالم شده به معنای 

اینکه آن لحظه برای مجتھدین یا مقام رھبری رویت ماه اثبات شده .سئوالی که به ذھن عوام 

می رسد این است که ھیئت ھای ستاد استھالل که از طرف دفتر رھبری در سرتاسر ایران با 

در اختیار داشتن امکاناتی مانند ھواپیما به این وظیفه می پردازند اگر چنانچه بتوانند ماه را 

رویت کنند ھمان چند دقیقه نزدیک غروب است و بعد از آن امکان رویت میسر نیست در آن 
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ماه را رویت کنند و چه نکنند به وسیله دستگاه ھای ارتباطاتی که در اختیار دارند لحظه چه 

بالفاصله آنرا به ستاد می توانند انتقال دھند چنانچه مسئولین دفتر رھبری بخواھند نظرات 

ھیئت ھا را بررسی کرده و یا بخواھند نظر اشخاصی که در سرتاسر ایران که به کمک وسائل 

ن لحظات منتقل شده بررسی نموده و صحت و سقم آنھا را به حکم اینکه ارتباطی در ھما

عادل بوده باشند مطمئن شوند نباید ساعتی بیشتر طول بکشد چگونه است که تایید این 

اخبار به ساعت ھا وقت نیاز دارد؟ اینجانب نه مجتھد بوده و نه به علم نجوم مسلط می باشم 

ز ھم از مجتھد جامع الشرایط تقلید می نمودم چراکه که اگر آگاھی به این علم داشتم با

یقیین دارم مجتھدین پس از سالھا تحقیق و تفحص در علوم دینی فقه و حدیث متخصصین 

بارزی ھستند که صالحیت تشخیص مسائل دینی را دارند و ھیچگاه این جسارت را نکرده که 

وص نیز بعد از تایید عید فطر در مسائل تخصصی دینی به عقل خود رجوع نمایم و در این خص

توسط مجتھدی که از آن تقلید می کنم و یا مقام رھبری حجت می نمایم و از نظر دینی نیز 

مسئولیت شرعی ھر فتوایی به عھده ھمان مجتھد می باشد و انگیزه از طرح این مطالب زیر 

از سردرگمی سئوال بردن رای مجتھدین و یا شک کردن به گفتار آنھا نبوده بلکه حکایت 

بسیاری از مومنین می رود که نتوانسته اند پاسخ قانع کننده ای بشنوند و احتمال این می 

رود مردم نسبت به اینگونه مسائل با دلسردی و سبکسری برخورد نمایند  تقاضا این است 

که مجتھدین معظم جھت زدودن این شک راھکاری ارائه نمایند.طرح مطالب گفته شده بدین 

وده که تمایز در نگرش ھا و تغییر بعضی از فتوا ھا می تواند خلل فکری و عقیدتی برای دلیل ب

                                                                                      مقلدین خود داشته باشد .

 

                                               ************ 
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                                                                                                        عرف و شرع:

ھر چند به عنوان یک دولت اسالمی وظیفه داریم شرع مقدس اسالم را پیاده نماییم اما در 

می دھد ممکن است در  بسیاری از زمینه ھا بین شرع و آن چیزی که در جامعه عرف معنی

                                                                                    ظاھر دارای تناقضاتی باشد .

مردم خارج از فرھنگ و عرف امروز بسیاری از مسائل را ممکن است به درستی درک نکنند 

ی به ھم نزدیک کنند که مردم با جان و وظیفه علما و مجتھدین است که این دیدگاه ھا را طور

به عرف آن جامعه نزدیک بوده و به  دل پذیرای آن باشند و یا طوری شرع را تعریف کرده که 

خدایی نکرده عمل نکردن به آن حالت گناه و خروج سانی به آن عمل نمایند  در غیر اینصورت آ

                                                                                      .می نماید از دین را تداعی

سالم آمده و مجاز امروز در جامعه مسائل متعددی ھستند که ممکن است در شرع مقدس ا

ً نمی توانند آنرا بپذیرند مسائلی چون  نانچهشده باشد اما چ در فرھنگ آن مردم نبوده عرفا

قوه قضائیه و  و... را می توان مثال زد نطالبه بودن آتعدد زوجات ، صیغه موقت ،مھریه و عندالم

یا بھتر است گفته شودعلما و مجتھدین به جای اینکه موضوعات از این قبیل دستورات 

اسالمی را تشریح کرده و به زبان عرف مردم نزدیک نمایند تا مورد قبول مردم واقع شود به 

بسنده نمودند که نتیجه آن بدبین طور کلی عرف را کنار گذاشته و به مسئله شرعی آن 

شدن مردم به شرع مقدس اسالم و اضمحالل بسیاری از خانواده ھا شد در بسیاری از موارد 

بعضی از مردان با تمسک به این قوانین در دادگاه ھا حکم به برائت می گرفتند و پیروز میدان 

و از قضای  قضا بودند این روش موجب می گشت که احساسات مردم جریحه دار شده

اسالمی مایوس گردند قضات به جای اینکه موانع جدی در خصوص نقض مسائل عرفی جامعه 

ایجاد نمایند به طور انتزاعی به مقرراتی تمسک جستند که نتیجه آن نا امیدی مردم از امکان 

اجرای قوانین اسالمی خالصه می گشت در حالیکه اعتقاد داریم اگر به دستورات اسالم عمل 

ً رستگاری مردم نتیجه میدھدنما می دانیم  ییم به طوریکه عرف جامعه پذیرای آن باشد قطعا

که در شرع مقدس یک مرد می تواند تا چھارتا زن را نیز اختیار کند البته این قانون فی نفسه 

بد نمی باشد به خصوص در قدیم ممکن بود در اثر جنگ نسبت مردان کمتر از نسبت زنان بود 

ه بلکه از فساد نیز جلوگیری می ه تنھا موجب ایجاد شدن کانون ھای خانوادگی شدو اینکار ن

د ضمن اینکه در قدیم ازدیاد اوالد یک امتیاز محسوب می شد اصالً درآن زمان ممکن بود رک

خود زنان برای مردانشان به خواستگاری بروند و معموالً زن اول به عنوان مھتر سرور زنان دیگر 

و کارھای خانه را سایر زنان انجام می دادند اصوالً شاید تا صد سال محسوب می گشت 

گذشته نیز این فرھنگ در بسیاری از کشورھا رواج داشت و ھیچ منعی ھم در افکار ھیچ 

کس اعم از زن و مرد نبود در اسالم این موضوع قانونمند بود به طوری که عدالت در بین زنان 
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خود خانواده ھای  نیز مردان می بایستی تامین کنندهشتی د و از نظر معینز حرف اول را می

فرھنگ ھا ممکن بود این قانونمندی را نداشته باشد بعضی از  وباشند اما در سایر کشور ھا 

آنھا بیشتر بدنبال حرم سرا بودند ھم اکنون نیز در جوامع غربی پایه ھای خانواده بسیار 

ارزش  ندارند و ممکن است قانون ھایی و قبولسست شده است آنھا ھر چند تعدد زوج ھا را 

ھایی در مسائل زناشویی و خانوادگی خود داشته باشند اما بواقع نیک که بیندیشیم پایه 

ھای آن بسیار سست می باشد برای مثال مرد و زنی که با ھم دوست ھستند ممکن است 

ھم بر اساس  چند سال با ھم حتی ارتباط زناشویی داشته باشند و در این چند سال

اعتقادات و قانونی که دارند به ھمدیگر خیانت نکنند اما بعد از جدایی از ھمدیگر بالفاصله 

دوستان جدیدی اختیار می کنند و این موضوع ممکن است چندین بار در طول زندگی آنھا تکرار 

می شود یعنی یک دختر و پسر در طول عمرشان، قبل از ازدواج رسمی و یا بعد از طالق رس

. که با ھم ارتباط زناشویی نیز برقرار می نمایند چندین بار دوست پسر و یا دختر اختیار نمایند 

سال گذشته جا  ٧٠-٦٠جا افتاده است ( این موضوع  شاید در  امروز البته این در فرھنگ آنھا

ه شمار و قبل از آن در عرف آنھا معنایی نداشته و از نظر اخالقی کاری ناپسند ب افتاده باشد

)  . این از نظر فرھنگ ما مناسب نمی باشد شاید به نوعی دیگر تعدد زوجات آن  می رفت

ھم به شکل غیر معمول آن باشد در ھر حال موضوع تعدد زوجات امروزه تا حدود بسیار زیادی 

از فرھنگ ما رخت بر بسته و اکثر قریب به اتفاق زنان مایل نیستند ھمسرانشان زوجه دیگری 

 ر نماید و اصوالً نه تنھا در بین زنان که در بین مردان نیز این موضوع قابل قبول نمی باشد.اختیا

اما می بینیم بعضی از مردان با وجود اینکه زنانشان مشکل ندارند و تمام شرایط مطلوب می 

باشد علیھذا بدون اجازه ھمسرشان زن دیگری را اختیار می کنند که در اثر آن  اختالف 

ی درست می شود و ممکن است کار آنھا به محکمه کشیده شود در اکثر این مواقع خانوادگ

بخاطر اینکه در شرع مقدس رضایت ھمسر نیامده موضوع به سود مردان خاتمه پیدا می کند 

(البته در قانون به تازگی رضایت ھمسر آمده که متاسفانه ھمین ھم دستخوش تغییرات شده 

ھاداتی آنرا تغییر دھند ضمن اینکه ھنگام وقوع اینگونه ازدواج ھا و یا سعی نموده اند با پیشن

متاسفانه ضمانت اجرایی الزم را نداشته است و برخورد جدی با مردان نگردیده است) که از 

مضرات آن یکی شروع اختالفات خانوادگی است دیگری بدبین شدن مردم نسبت به قوانین 

رود ضمن اینکه این موضوع  نوعی زیر سئوال میاست و  ھمچنین سالمت اخالقی جامعه به 

از نگاه سایر مردمان و فرھنگ ھا مذموم می باشد  (البته در خانواده ھایی سنتی و یا 

روستایی که ھنوز تعدد زوجات امری معمولی قلمداد می گردد در حقیقت به واسطه اینکه 

                   .) تصور نیستمنگ آن روستا آنرا پذیرفته اند اشکالی ھم خود زنان و ھم فرھ
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در ھر صورت چنانچه مردی بدون اجازه ھمسر خود ازدواج نماید باید با آن برخورد گردد مثالً 

مچنین ازدواج دوم آن باطل شده و یا به عنوان یک جرم تنبیھات قضایی در نظر گرفته شود ھ

ھمسران اول در این مواقع می توانند درخواست طالق داده و مھریه خود را به تمام و کمال 

دریافت نمایند حتی اگر مھریه آنھا پایین باشد مردان باید رضایت زنان را جلب نموده و بالخره 

 در طول مدت زناشویی ھر گونه اموالی که دارد متعلق به ھر دو میتواند محسوب شود و اگر

ه تعدد زوجات به ھمین مرد نداشته باشد باید به زندان برود با این روش نشان می دھیم ک

نمی باشد و مرد ضمن اینکه دالیل شرعی خود را باید داشته باشد رضایت زن  آسانی میسر

باید اضافه گردد بعضی مواقع بدالیل متعددی از جمله اینکه زن مریض  ادامهدر  نیز الزم است

حب بچه نمی تواند بگردد با شرط اینکه زن موافق باشد ھیچ اشکالی در تعدد بوده یا صا

زوجات دیده نمی شود و کالً نباید تعدد زوجات حالت یک تابو را به خود گرفته که کسی جرأت 

نکند به سمت آن برود بالخره این موضوع یک مسئله شرعی بوده و در دین مبین اسالم آمده 

                                                                                                                 .است

(البته نزد قاضی چنانچه مردی دالیل شرعی آن محکم باشد و زنان  موافق نباشند می تواند  

و  ضمن اینکه مردان را جریمه جزئی کرده در صورت درخواست زن حکم طالق و استرداد مھریه

                                                               .یا نصفی از مایملک خود را به زن اول بدھد )

در خصوص ازدواج موقت نیز ھمین موضوع صادق است در شرع مقدس آمده مردان می توانند 

مروزه این ازدواج موقت داشته باشند و در این بین رضایت ھمسر ھم نیز نیامده است اما ا

                          .موضوع در عرف ما جایی ندارد و مردم نگاه خوبی به ازدواج موقت ندارند 

شاید در بسیاری از جوامع به شکل بی قانونی پسران و دختران و مردان و زنانی ھر روزه 

ع قانونمند دوست پسر و دختر خود را تعویض نمایند در حالی که در دین مبین اسالم این موضو

بوده و با توجه به قانونی بودن آن وضعیت صیغه موقت زنان و مردان و فرزندان احتمالی آنھا  

                                .مشخص است و دوران ممنوعیت ازدواج دوباره آنھا نیز معلوم است 

با توجه به  در ھر صورت در عرفمان چندان این موضوع جایی ندارد ھر چند عقالً و شرعاً  

قانونمند بودن آن در بسیاری از موارد درست بودن این موضوع جای خود را دارد و لزوم آن ثابت 

برای توضیح  .شده است پس نباید آنرا نیز به عنوان یک تابو نگاه کرده و از آن فرار نماییم 

صد متولدین بیشتر الزم است کمی این موضوع را باز نماییم می دانیم که به طور طبیعی در

می باشد در بعضی از برھه ھا جوامعی  100به  104دختر نسبت به متولدین پسر حدود 

ممکن است به دالیل ھمچون جنگ، تورم شدید، بیکاری و یا افزایش سن ازدواج بدالیل 

تحصیلی و... در صد مردان یک جامعه کم شده و یا ترغیب آنھا جھت ازدواج پایین بیاید.اگر در 

می گردد  90به  104یم ده درصد از مردان بدین شکل حذف شوند نسبت داده شده نظر بگیر
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حدودا یک سوم از مردان نیز اگر در سن باال ازدواج کنند و معموال با کسانی ازدواج می کنند 

که چند سالی از خودشان کوچکتر بوده و به سرعت در آن برھه بخصوص عده ای از دختران 

امکان ازدواجشان کمتر شده، چنانچه مطلقه ھا و بیوه ھا را نیز که  سنشان باال بوده احتمال

احتمال ازدواج مجددشان بخصوص در عرف ظاھری فرھنگ ما متاسفانه بسیار پایین بوده در 

درصد  50درصد نیز ممکن است برسد یعنی  50نظر بگیریم در بعضی از برھه ھا این نسبت به 

یشان ممکن نیست و این موضوع معضالت اجتماعی و از خانم ھای مجرد امکان ازدواج برا

اخالقی و حتی اقتصادی عدیده ای را در جوامع به وجود می آورد و سالمت روح و روان افراد و 

جامعه را به خطر می اندازد. و در آینده نیز از نظر جمعیتی و چرخ اقتصادی، جامعه دچار 

ین پدیده اتفاق افتاد آنھا با پذیرفتن مشکل می شود. در اروپا بعد از جنگ جھانی دوم ھم

مھاجرین از کشورھای دیگر توانستند با این معضالت برخورد کنند اما در جوامعی مثل ایران آیا 

امکان اینکه از این طریق بتوانیم این مشکل را حل کنیم ممکن می باشد؟ پس باید بدنبال راه 

ود و بدلیل اینکه باور موضوعاتی چون دیگری که در مذھبمان ھم به طور شرعی آمده توجه نم

تعدد زوجات و صیغه در عرف فرھنگی ما کمی سخت است وظیفه روشنفکران و دانشگاھیان 

در تبیین این موضوع سنگین تر احساس می شود آنھا شاید با طرح این مواضع بھتر بتوانند 

دستگاه ھای آموزشی  تابو شکنی کرده و ھضم موضوع را آسانتر نمایند و البته وظیفه علما و

و تبلیغاتی نیز در این باره جای خود را دارد.نظر به اینکه ھدف از طرح تعدد زوجات و صیغه حل 

نمودن معضالت اجتماعی می باشد پس باید طوری رفتار نمود که بنیاد خانواده ھا از ھم 

نوادگی نپاشیده و موجب رواج ھوسرانی مردان را سبب نگردد بر عکس کانون ھای گرم خا

تشکیل شده که موجب بھبودی روح و روان احاد جامعه گردد در این راستا الزم است شروطی 

معین گردد تا بتوانیم به ھدف خود بدرستی برسیم . در شرایط ازدواج مجدد باید ضمن اینکه 

مرد متمول بوده و بتواند عدالت را در بین زنان رعایت نماید باید ھمسر اول نیز رضایت کامل 

                                                                                                      داشته باشد . 

مرد در صورتی می تواند زن دوم اختیار نماید که زن اول مریض بوده و یا صاحب بچه نمی شود 

کننده نشان می دھد در این  و یا کال شرایطی حاکم است که دالیل مرد را از نظر قاضی قانع

صورت دو حالت متصور است یا زن رضایت می دھد و قاضی با نظر گرفتن رضایت زن مجوز 

ازدواج دوم را صادر می نماید و یا زن رضایت نمی دھد که باز در این صورت دو حالت متصور 

در نظر گرفتن  است یا مرد کوتاه آمده و با ھمین زن به زندگی ادامه می دھد و یا توافقی با

                                      حقوق زن از جمله دادن مھریه و نفقه باالتر او را طالق می دھد.

تعدد زوجات با توجه به شرایط فوق ممکن می باشدمردان  در صورتیکه زنانشان شرایط الزم را 

یکه اینگونه مردان اصرار به داشته باشند به ھیچ وجه نمی توانند زن دوم اختیار کنندو در صورت

ازدواج مجدد داشته باشند قانون بخاطر حفظ سالمت جامعه و کانون خانوادگی با در نظر 
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گرفتن اینکه به ھیچکدام از طرفین ظلمی وارد نگردد بایستی بسیار سخت با این موضوع 

طرفین راضی به برخورد نماید و چنانچه کار به طالق کشید (نظر به اینکه در امر ازدواج باید 

ادامه آن باشند) با در نظر گرفتن اینکه زن قصد طالق نداشته و به اجبار تن به این کار می 

دھد بایستی ضمن گرفتن مھریه کامل و نفقه باالتر جریمه سنگینی برای مردان در نظر گرفته 

انی شود. در ادامه دو مورد اشاره شده فوق و در تشریح فلسفه تعدد زوجات چنانچه مرد

متمول و با شرط عدالت بین زنان بخواھند برای مصالح جامعه ازدواج مجدد نمایند با شرط 

اینکه با یک زن مطلقه و یا بیوه و یا دخترانی که سن آنھا نسبتا زیاد باشد (گزینه ازدواج برای 

واج اینگونه مردان فقط این موارد می تواند باشد )می توانند با کسب اجازه از ھمسر اول ازد

کنند در این حالت به این موضوع نباید به دیده ھوسرانی نگاه کرد چرا که نه تنھا در جلوگیری 

از فساد تاثیر گذار بوده بلکه با توجه به اینکه موجب تشکیل کانون خانواده جدید شده و و در 

ان سالمت روحی جامعه موثر بوده باید اینگونه امور مورد تشویق  جامعه به خصوص روشنفکر

، دست اندرکاران و متولیان امور واقع گردد. بدیھی است در اینگونه موارد چنانچه ھمسر اول 

رضایت قلبی کامل نداشته باشد مرد به اجبار او را راضی به این امر نمی نماید و مشکالتی 

چون طالق معنا پیدا نخواھد کرد(با فرض و در نظر گرفتن اینکه اینگونه مردان با ھدف اصالح 

امور قصد اینکار را نمودند و موضوع طالق ناقض فرض در نظر گرفته شده است) در خاتمه این 

بحث تاکید می گردد با عنایت به دستوراتی که در اسالم در مورد تعدد زوجات آمده چنانچه 

تمامی طرف ھای درگیر (مرد،زن اول ،زن دوم...)رضایت کاملی داشته باشند بدون در نظر 

فوق نیز این مھم قابل اجرا می باشد البته با در نظر گرفتن اینکه قاضی گرفتن شرایط 

                                                              اطمینان کاملی در این خصوص حاصل نماید.  

.           ھمان شرایطی که در تعدد زوجات آمده برای ازدواج موقت نیز الزم است منظور گردد

می گردد بسیاری از مردان که متاھل  روزه متاسفانه از این موضوع شرعی سوء استفاده ام

ً اشکالی ندارد حریصانه بدنبال آن  ھستند و شرایط آنھا نیز مطلوب است به صرف اینکه شرعا

ھستند و یا حتی دخترانی که مشکل چندانی ندارند و پسرانی که نیاز چندانی ندارند به 

ظر به اینکه عرف ما میانه خوشی با این موضوع ندارد باید در تبلیغات (نه دنبال آن ھستند ن

ه شود حداقل اکر شکایاتی پشت این گذاشترده ) موانع جدی در آن راه اینکه آنرا کامالً رد ک

موضوع شده با مسببان آن برخورد جدی صورت بگیرد مثالً اگر زنی شکایت ھمسر خود را 

                                                                .صورت بگیرد  داشت با آن مرد برخورد جدی

در ھر دو مورد فوق یعنی ازدواج موقت و تعدد زوجات علما و مجتھدین و روحانیون بر موضوع 

اقشار  به طور کلیعرف جامعه تأکید داشته باشند و حداقل سعی شود در بین خودشان و 

.     ار کم اتفاق بیفتد (مگر در مواقعی که لزوم آن اثبات شده باشد) مذھبی این موضوع بسی

   توان بیان کرد موضوع حق طالق  می یگری که در خصوص مسئله عرف و شرعاز موارد د
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می باشد که برای مردان در نظر گرفته شده است این در حالیست که ھمانگونه که در ابتدای 

ازدواج باشند تا ازدواج سر بگیرد در ادامه ازدواج نیز باید ھر دو ازدواج ھر دونفر آنھا باید موافق 

موافق استمرار آن باشند و بدون شک چنانچه یکی از آنھا مخالف ادامه آن بوده باید صیغه 

طالق جاری گردد متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که با وجود اینکه مثالً مرد معتاد یا 

ندگی و دادن نفقه کوتاھی می نماید ویا بد اخالقی نموده ، به الابالی بوده و یا در ھزینه ز

صرف اینکه حق طالق با مرد است زنان را مجبور به تحمل ستم و رنج نموده و باید این زندگی 

نکبت بار را تحمل نماید که البته در بعضی مواقع بعد از این حالت متاسفانه ھم کانونھای 

ست در ابن رابطه فساد ھا و یا قتل ھایی نیز رخ بدھد خانوادگی آشفته گشته و ھم ممکن ا

البته بدلیل اینکه ممکن است زوج ھایی بدون تأمل و تفکر خواستار طالق گردند و به دادگاه  

مراجعه کنند( بخاطر اینکه طالق یک پدیده مذمومی  است و حتی در حدیث پیامبر داریم 

باید قاضی آن حداقل چندین ماه آنرا  میباشد)بدترین چیزی که خداوند آن را حالل کرده طالق 

عقب بیندازد که اگر چنانچه بدون تفکر و احساسی با آن برخورد کرده باشندآن احساس ھا 

 محکم یفروکش نماید و چنانچه با تفکر الزم به این نتیجه رسیده باشند آن ھم با استدالل

ھا مشخص گردد مقصر مرد است  قاضی تصمیم طالق را بگیرد به طور طبیعی اگر در استدالل

باید مھریه و نفقه آنرا پرداخت نماید و چنانچه مقصر زن بوده بدلیل اینکه مقداری از مایملک 

زندگی زناشویی آنھا به زن ھم تعلق می گیرد سھم زنان نیز داده شود . در خصوص مھریه 

مسئله نیز مشکالتی  نیز متاسفانه امروزه بخاطر اختالف در دیدگاه ھای عرفی  و شرعی این

را موجب شده است .مملکت ما تا قبل از پیروزی انقالب مشکلی بنام  مھریه نداشت در قبل 

از پیروزی انقالب شاید یک مرد ھم بخاطر مھریه به زندان نمی افتاد  در حالی که امروزه 

مذمومی (این ھم پدیده بسیاری از مردان  بخاطرنپرداختن  مھریه در زندان به سر می برند

است که متاسفانه بعد از انقالب اسالمی پدیدار گشت مردم اگر احساس نمایند قوانین 

اسالمی موجب از بین بردن کانون خانواده می گردد نسبت به قانون شرع بدبین می گردند 

که مجریان فعلی حکومت با برداشت غلط از این موضوع دینی و فرستادن ھزاران نفر در زندان 

.با وجود اینکه دن ھمین تعداد بنیاد خانواده ، این مطلب را به اثبات رسانده اند)و متالشی ش

ھمیشه مھریه عندالمطالبه بوده اما سابقه نداشته زنی مھریه خود را قبل از طالق مطالبه 

به طور کلی نماید . با این حق شرعی که زنان در اختیار داشته مردانی در زندان به سر برده و 

ً مبلغ  نیز که ظاھراً ادگی به نوعی به ھم ریخته است ھمچنین مقدار مھریه کانون خانو شرعا

نگام استرداد آنرا خانمھا تعیین می کنند خارج از عرف بسیار باال تعیین شده و مشکالتی را ھ

(ھنگامیکه به این مبالغ باالی مھریه جامعه به طور عرفی مخالفت می مھریه سبب می گردد 

نظر به اینکه در روایات فقط آمده که زن حق تعیین مبلغ مھریه را دارد اصرار  کند بعضی از علما

در اجرای آن بر اساس آن روایت ھا را دارند. حال سئوال اینجاست که روایات اسالمی باید در 

ضدیت کانون خانواده ھا باشد یا اینکه در تحکیم بنیاد خانواده بایستی نقش داشته باشد. 
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و دیدگاه مردم این نگرش بوجود آمده که قوانین اسالمی  پاسخگوی نیاز متاسفانه در عرف 

علما جامعه نتوانسته باشدو این نگرش به اسالم بعنوان یک دین جھانی لطمه وارد می آورد) .

یا ثابت نموده که معضالت ناشی از این قوانین و مجتھدین باید فکری بحال این معضل بنمایند 

ود را نسبت به بعضی از روایات با مقتضیات و عرف جامعه تغییر دھند نبوده و یا نوعی نگاه خ

بالخره شرع مقدس اسالم باید در خدمت آسایش مسلمانان باشد مثالً می شود پیشنھاد 

داد که ھنگام عقد خانمھا یا باید ھمان لحظه مھریه خود را مطالبه نمایند و اگر مردان پذیرفتند 

ً پرداخت نمایند و اگر مردان نپذیرفتند و زنان ھم کوتاه نیامدند قبل از صیغه عقد مھریه را نق دا

(اکنون عقدی ھم صورت نمی پذیرد و یا اینکه خانمھا بپذیرند تا ھنگام طالق آنرا مطالبه ننمایند

بعضی از زنان بدون اینکه درخواست طالق داشته باشند مھریه خود را مطالبه می کنند و این 

و در مورد مبلغ مھریه یا حکومت دستوری داده که بیش  انواده شده )موجب لطمه به کانون خ

از مبلغ خاصی حق زدن مھریه را نداشته باشند و یا مثالً برای بیشتر از آن مالیات سنگین 

برای زنان آورده شود و یا حکومت مقرر دارد مبلغ معینی ( طبق ارزش روز )ھنگام طالق مردان 

ھزار  دوایند برای مثال مھریه خانمی که قی را مثالً قسطی نمموظف به پرداخت گردند و ماب

سکه تامین نسبی زن را حفظ می نماید از   دویست سکه تعیین شده برای امروز که مبلغ 

(در این صورت چنانچه مرد این طرف مرد پرداخت شده و مابقی را به نوعی دیگر پرداخت نماید

ً باید به زندان برود) مبلغ را نیز پرداخت ننماید بخاطر صیانت  متاسفانه در  . از حقوق زن، حتما

اینگونه موارد یا مردان را بدلیل نداشتن مھریه باال به زندان می اندازند که ھم ظلم به مرد 

شده و ھم چیزی به زن نمی رسد و یا دادگاه نظر به اینکه مرد چیزی نداشته حکم پرداخت 

                     ظلم مضاعفی به زن می باشد . ماھیانه یک سکه به زن می ھد که این ھم

در خصوص دیه نیز که در شرع زنان نصف دیه مرد را شامل می گردند و یا اھل کتاب مبلغ  

کمتری شاملشان می گردد با عرف امروز مطابقت ندارد و نه تنھا مردمان سایر جوامع این 

یز قادر به درک آن نیستند و این در موضوع را درک نمی کنند بلکه مردمان مملکت خودمان ن

موضوع دیه در شرع مقدس اسالم  حقیقت موجب تضعیف مملکت و اسالم گردیده است .

برای زنان برای آن زمان یک اصل مترقی محسوب می شده است ھمانگونه که می دانیم 

ً حق  زندگی را درقبل از شروع ظھور اسالم نه تنھا ھیچ حقی برای زنان قائل نبودندبلکه بعضا

ً نیز در بسیاری از جوامع حاکم بوده است . زمانیکه  نیز برای آنھا قائل نبودند و این تفکر تا اخیرا

مردان طبق عرف مرسوم خودشان چندین زن اختیار می نمودند و با توجه به اینکه زنان نیز 

نظر بگیریم متکفل معاش خانواده نبودند ودر آن زمان اوالد زیاد امتیاز محسوب می گشت در 

می بیند که دیه کامل آن مرد شاید  اگر مردی کشته شود در حقیقت یک خانواده بزرگ ضربه 

جبران معیشت آن خانواده بزرگ را نماید اما اگر یک زن کشته شود از نظر معیشتی چندان 

 خانواده ضربه نمی بیند این درحالیست که اگر طرف مقابل بخواھد دیه کاملی پرداخت نماید با
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نیز چندان دچار مشکل معیشتی  نگردیده ممکن است  این  مقتول عنایت به اینکه خانواده

ضربه جبران ناپذیری ایجاد نماید خوب می دانیم که  قاتلجریمه سنگین به معیشت خانوادگی 

در آن زمان دیه برای زنان اصالً مطرح نبود و مورد پذیرش جوامع نبوده است و اینکه اسالم این 

برای زنان قائل بوده در حقیقت ھویت انسانی آنھا را ثابت نموده است اما امروزه با حق را 

توجه به اینکه زنان نیز ھمپای مردان در تولید و اقتصاد مملکت نقش دارند و در مجامع علمی 

می درخشند نگاه ھا تغییر یافته است امروزه نه تنھا زنان که مردھا نیز خواستار مساوی 

                          دند پس مجتھدین باید چاره ای در این خصوص بیندیشند .شدن دیه گردی

در سایر موارد نیز که عرف با شرع در تناقض است مجتھدین الزم است دخالت نموده و 

                                و فصل نماید . مسائل را به طوری که قابل درک برای مردم باشد حل

 

***********                                               *  
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                                                                                                          موسیقی :

یز جایگاه در نزد بسیاری افراد موسیقی از اھمیت باالیی برخوردار بوده است در ایران باستان ن

مخصوص خود را داشته است بسیاری معتقدند موسیقی جلوه گاه خاص احساسات و 

معنویات و درونیات انسانی است موجب رشد شخصیت می شود و روح آدمی را صیقل می 

دھد تا به جایگاه معنوی خاص خود دست یابد از دید اجتماعی نیز معرف فرھنگ و تمدن ھر 

معه و در بطن فرھنگ ھا، باورھا، نگرش ھا و طرز تفکر ھا کشوری است موسیقی در دل جا

شکل می گیرد با سیر کلی در موسیقی جوامع می توانیم تا حدودی بر خواستگاه و تمایالت 

مردمان آن دوره پی ببریم موسیقی می تواند انسان را به تفکر وا دارد به انسان آرامش داده و 

رامش انرژیی به او داده که بتواند سایر مسایل دیگر را انسان را شاد نگه دارد و این شادی و آ

براحتی حل و فصل نماید و نه تنھا موجب سالمت روحی و روانی خود شده بلکه درسالمت 

جامعه نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.سازھا در موسیقی نقش مھمی دارند در جوامع مختلف 

گویش ھای محلی خودمان نیز نوع فرھنگ موسیقی آنھا با نوعی ساز گره خورده است در 

موسیقی ،آوارھا و نواحی ھای مختلف به چشم می خوردبعضی از سازھای خاص معرف 

فرھنگ آن محل شناخته می شود یکی با فلوت دیگری با سنتور و قومی دیگر با سه تار 

نواحی خود را نشان می دھند در فرھنگ ملیت ھای دیگر نیز مانند چینی ،ھندی ،غربی 

ا نقش خاص خود را دارند.در ایران عصر ساسانی دوره طالیی موسیقی نامبرده میشود سازھ

از قدیم  و بعد ھا علما بزرگی چون فارابی و ابوعلی سینا در ساخت سازھا، دستی داشتند.

االیام در جوامع دیگر نیز موسیقی با سازھای مخصوص خودشان نقش داشته است پس 

              . الینفک ھر فرھنگ و ملتی محسوب می گردد نتیجه می گیریم که موسیقی جزء

موسیقی از جمله مواردی است که در جامعه ھمیشه متداول بوده است می شنیدیم که 

ند تا اینکه بعد از پیروزی انقالب امام ستنمجتھدین گوش دادن به موسیقی را  حرام می دا

ا مجاز می دانست ( این در خمینی بعضی از موسیقی ھا را حالل دانسته و پخش آنر

صدا و سیما نیز از پخش انواع  می دانند ) حالیست که ھنوز بسیاری از مجتھدین آنرا حرام 

موسیقی ھا از پاپ گرفته تا سنتی در برنامه ھای خود استفاده می کند متاسفانه 

کارشناسان دینی و خبرگان متدینی که در موسیقی دستی دارند نتوانسته اند تعریف 

و ترانه ھایی  رستی از مرز موسیقی حالل و حرام بدھند بدون شک بسیاری از موسیقی ھاد

می گردند از نظر ریتم و نظم موسیقی اگر دلچسب تر موسیقی ھایی  که غیرمجاز معرفی

که مجاز قلمداد می گردند نباشند کمتر نیستند اصوالً بسیاری از ترانه ھایی که در زمان قبل 

پخش می شد امروز با ھمان موسیقی اما با صدای دیگری پخش می گردد  از پیروزی انقالب

تناقض ھا موجب  یعنی آن یکی غیر مجاز بوده  و این یکی مجاز می باشد خوب این

به ھمین منظور الزم است ھیئت ھایی متشکل از فقیھان، سردرگمی می گردد .
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یی و پزشکی و ...موسیقی موسیقیدانان، روانشناسان و شاید سایر تخصص ھای علوم اجتما

و ترانه ھای ملیت ھای مختلف را بررسی کرده و تاثیر آنرا بر افراد و اجتماع مطالعه نمایند 

ً دارای اعتقادات اسالمی و یا ایرانی باشند بلکه  لزومی ندارد که تمام افراد این ھیئت حتما

ده امکان درک تاثیرات موسیقیدانان و روانشناسان و...به حکم اینکه در شغل خود متخصص بو

موسیقی بر جسم و روان انسان را خواھند داشت بدون شک موسیقیدان ھای بزرگ که 

دارای ھر ملیتی باشند بعضی از موسیقی ھا و ترانه ھا را موسیقی اصیل ندانسته و نمی 

پسندند و به تعبیر خودمان در زمره موسیقی ھای حرام میدانند. چنانچه این ھیئت تاثیرات 

سیقی را از نظر فردی و اجتماعی  و اخالقی و روحی و روانی مضر تشخیص دادند طبیعی مو

ست باشد شاید این تعریف در است که آن موسیقی جزء موسیقی ھای حرام قلمداد میگردد.

که حالل یا حرام بودن موسیقی را خود شنونده تعیین می نماید یعنی اگر در مجالس لھو و 

فساد را از خود بی خود شده مختلط برقصند و به طور   ن و پسرانلعب آورده شود و دخترا

موجب گردند حرام است و اگر به ھمان موسیقی گوش فرا داده و موجب شادمانی و فرح 

بخشی روحمان گردد حالل است (البته بعضی از موسیقی ھا بخاطر نداشتن ھویت و نظم در 

)  پیشنھاد می گردد نه تنھا ی گرددمھر دو صورت موجب خدشه برداشتن بر روان انسان 

اجازه نمایند بسیاری از ترانه ھا در کشور مجاز اعالم شود بلکه از آن خوانندگان نیز دعوت به 

از مختلط نمودن زنان و  البته بپردازند ھا به اجرای خوانندگی و موسیقی عمل آید که در تاالر

(در  باید خودداری گردد به طور حتمی مردان در سالن ھایی که امکان رقص و پایکوبی می رود

      اجراھای سنتی که امکان رقص و پایکوبی نبوده مختلط بودن نیز اشکالی نخواھد داشت)

مانع  ایم تعریف درستی از موسیقی حالل و حرام نمودهجرای این پیشنھاد ضمن اینکه با ا

فته و پولشان را در آنجا می گردیم که بسیاری از ایرانیان به تاالر ھای کشورھای خارجی ر

چنانچه . می کند لس شاد انسان را شادمانبه طور طبیعی شرکت در مجا ایندخرج نم

مجتھدین بدون توجه به تاثیرات مثبت موسیقی اصرار به حرام بودن آن داشته باشند و اکثریت 

ً معنای این را پیدا خواھد نمود که مردم اھمیتی به رای  مردم به سمت موسیقی بروند دقیقا

مجتھدین خود نمی دھند البته این به این معنا نیست که رای مجتھدین بر خواست مردم 

بایستی استوار باشد بلکه آنان طبق وظیفه شرعی که دارند باید نتایج استنباطات فقھی 

خود را اعالم نمایند و شاید یکی از دالیلی که موسیقی را حرام می دانند نوع غنا آن باشد 

رت مبتذل در مجالس لھو و لعب در دستگاه سالطین و مرفھین و عیاشان نواخته که به صو

می شد و عمومیت نیز داشت. اما با موضوعی که در عمق فرھنگ ھر ملیتی جا داشته و 

    متخصصین رای به تاثیرات مثبت بعضی از موسیقی ھا بدھند نمی شود براحتی عبور کرد.

                                                                                                       

                                                   ************  
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                                                             اصطالحات اسالمی در خصوص علوم جدید:

   ه کلیه عناوین نام اسالمی را یدک بکشند در حالی که تصور بعد از انقالب رسم گردید ک

می کنیم آن چیزی که مصداق واقعی اسالم را دارد ھمان فرھنگ ، اخالق و معارف اسالمی 

                                                                                                                است .

و اوینی مثل اقتصاد اسالمی، ورزش اسالمی ،بانکداری اسالمی، دانشگاه اسالمی و ... عن 

عناوینی من در آوردی ھستند به تازگی عنوان خودروی اسالمی (به نقل از وزیر صنایع ) 

اساس موارد گفته شده در علوم جدید و شالوده ھای آن نباید ضد اسالم را تبلیغ کند یعنی 

علوم جدید مسائل  ضد اسالمی ترویج نگردد و ضد اداب و معارف اسالمی اینکه ھمین که در 

می دانیم که در حال حاضر علوم جدیده مانند علوم اقتصاد و  نباشد کفایت می کند ھمه 

زیر شاخه ھای آن مانند  جامعه شناسی ، روانشناسی ، مدیریت و... مانند  و علوم انسانی

گی علومی ھستند که پیشرفت آنھا از قدیم تا به امروز علوم ریاضی، فیزیک، پزشکی و... ھم

ادامه داشته است زمانی اوج آن در چین بود زمانی در یونان ادامه آن رشد نمود و زمانی نیز 

تمدن بزرگ اسالمی به آن علوم پر و بال بیشتری داد و امروز نیز دنیای غرب سردمدار علوم 

را بیاموز حتی اگر در چین باشد یعنی حتی اگر در جدید ھستند پیامبر نیز سفارش نموده علم 

جای دوری باشد که البته منظور ذات علم است که در ذات علم شاخص اسالمی و غیر 

ما در متون اسالمیمان مسائل کلی داریم که رعایت آن الزامی است  اسالمی معنایی ندارد.

به قسط و عدالت و انصاف  مثالً در اقتصاد بحث ربا و کم فروشی حرام دانسته شده و یا 

سفارش شده در علوم دیگر نیز مثل مدیریت حکومت داری مسائل اخالقی مثل رعایت زیر 

با علوم جدید تا جایی که مطالب آن دستان، عدالت در بین مردم و... تأکید گردیده است .در 

طور  ارزش ھای اسالمیمان در تناقض نباشد فراگیری و آموزش آن ھیچ اشکال نداشته به

 ،علوم مطالب آن کلی ماھیت آن علوم  ضد اسالمی نباید باشد نه اینکه تصور گردیده ذاتاً 

اسالمی باشد مثالً در پزشکی دنیایی از علم  وجود دارد در رابطه با کلیه اندام ھای بدن ، 

دانشگاه ھای کشور ھای مختلف تدریس داده شده و این علم پر  مسائل ژنتیک و... در کلیه

به موضوعی در پزشکی بر میخوریم که ممکن است پای مذھب و  برای مثالتر می گردد  بار 

اخالق در آن باز شود مثالً بخواھند از طریق علم پزشکی جنینی را از شخصی به رحم شخص 

دیگر انتقال دھند در این خصوص بزرگان مذھب اظھار نظر کرده و مجوز اخالقی و عقیدتی آنرا 

روانشناسی  مدیریت  دیگر نیز به ھمین شکل ، مثالً در علوم انسانی ، صادر می کنند علوم

نداشته باشد وفقط  ،پایه ھای عقیدتی مذھب را در نظر گرفته به طوری که ضدیت با مذھب

ھر کدام از این علوم با پیشرفت زمان  دنیایی از  می پردازد. ی به مسائل خودنظر تخصص از

ث روانشناسی مباحث گسترده ای وجود دارد و به امراض در بح برای مثالمعرفت می باشد 

تخصصی مختلفی مانند شیزوگونی و ... رسیدگی می کند پس بحث روانشناسی اسالمی 
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غیر اسالمی معنا نمی دھد ھمچنین در بحث مدیریت این علم امروزه چنان پیچیدگی  یا 

یاضی و فیزیک نمی باشد ھایی دارد که پرداختن به آن کمتر از پردازش علوم دیگری مثل ر

بحث ھای بسیار کارشناسی و تخصصی که با توجه به وجود آمدن تشکیالت اداره جوامع در 

                                                                             .علم نویی می باشد  عصر حاضر

ود آورده شود پیشرفت ھای برای توضیح بھتر الزم است کمی موضوع را با مصداق ھای خ

در دویست سال قبل و  برای مثالجامعه به مرور زمان سیستم ھای خدماتی را گسترش داد 

بیمه خدمات اجتماعی خدمات بھداشتی  کارخانه ھای بزرگ مسائلقبل از آن مسائلی مانند 

درست  بورس ھا و... وجود خارجی نداشتند و ھمگی آنھا اخیراً  بانکداری ھا حقوق و دستمزد

شده اند و با ظھور آنھا علومی مانند مدیریت بانکداری ھا و بیمه ھا وخدمات اجتماعی و... و 

روانشناسی و... ایجاد گردید که با  ھمینطور بحث ھای مربوط به آن مانند جامعه شناسی ،

   .  توجه به اینکه شروع این پیشرفت ھا در غرب بوده این علوم نیز در غرب بارور شده است 

ھمینطور که گفته شد در دین مبین اسالم مسائل پایه ای و اخالقی بسیاری سفارش شده  

است ھمین که این علوم جدیده ضدیتی با پایه ھای علوم اسالمی نداشته باشد به عنوان 

       می باشد و نیازی به پسوند اسالمی آن نیز نمی باشد .  یک علم مفید قابل استفاده 

ه تنھا نیازي به كاربرد اصطالحات اسالمي در بسیاري از زمینه ھا نداريم كه در اين خصوص ن 

ما در مباني اسالمي كه مختص اسالمیت خودمان نیز ھست از علوم ديگر بايد استفاده بھینه 

داشته باشیم براي مثال با توجه به اينكه اسالم در زمینه مسائل قضائي ،حقوقي ،جزائي و 

دارد اما با اين وجود بايد از علم حقوق دنیاي امروز كه چكیده ي  كیفري مباني گسترده اي

            دستاوردھاي علمي حقوقي كارشناسان قبل از خود بوده نھايت استفاده را ببرد .    

بسیاري از جرائم امروز ھمراه با پیشرفت  علم و صنعت بوجود آمده است از جرائم تخصصي 

تجاوز ،سرقت ر آن به مانند گذشته در آن قتل، ه تا جرائمي كه دمثل جرائم اينترنتي و...گرفت

و...ارتباط دارد كه آن جرائم نیز ممكن است زائیده و يا تحت تاثیر دنیاي صنعتي امروز واقع 

شده باشد كه براي برخورد با آنھا نیاز به آگاھي علوم مربوط به دنیاي صنعتي امروز است 

شناسي كه به كمك علوم حقوق سعي در حل مشكالت  علومي مانند روانشناسي و جامعه

                                                                                                            .امروز دارد

   نه اشاره كرد زماني زنان دروق مي توان مثالً به جرم زناي محصجھت روشن شدن مطلب ف

نواده قرار داشتند و بسیار به ندرت پیش مي آمد كه ھمچین جرمي مرتكب محیط محصور خا

امري عادي  در آن زمان گردد و چنانچه نیز ھمچین جرمي صورت مي گرفت سنگسار كردن آن

اما امروز كه دايره حضور زن در مجامع صنعتي و اداري و  قابل قبول به نظر مي رسید.و 

ھاي مختلف دنیا به علت ارتباطات به يك دھكده  آموزشي و خدماتي كشیده شده و فرھنگ
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جھاني تبديل گرديده و مولفه ھاي رواني جغرافیايي ،صنعتي و... در به وجود آوردن جرائم 

صورت پذيرد ھمچنین در خصوص تامل بیشتری  نقش دارند پس الجرم بايد در نوع مجازات ھا 

نون اسالم از قبل سن تكلیف براي سن تكلیف يا سن قانوني براي دختران و پسران كه در قا

سال در نظر گرفته شده بود اكنون با توجه به ساختار روحي و ١٥سال و براي پسران ٩دختران 

رواني پسران و دختران و با توجه به وضعیت امروز جوامع بايد نگاه دوباره اي براي تعیین سن 

علم حقوق دنیاي امروز و مجازات در نظر گرفت و ھمگي اين موارد جز در كمك خواستن از 

اعتقاد داریم حکومت ازآن خداست و با تعالیم دین ربوطه ديگر میسر نمي باشد .علوم م

اسالم می توانیم مملکت را اداره نماییم ھمانگونه که برای باز کردن یک پیچ ،از ابزار پیچ 

ه باشند گوشتی استفاده می کنیم برای اداره کردن مملکت از دانشمندان با ھر مرامی ک

استفاده می نماییم ھمانگونه که وقتی که امام علی در بستر بیماری بود از یک پزشک 

یھودی برای معالجه آن استفاده گردید برای باز کردن معضالت اقتصادی ، تورم ، بیکاری و... و 

می نماییم (ھمان  ن دارای ھر عقیده و مسلک استفادهمشکالت اجتماعی از افراد صاحب ف

تفاده از اشخاص چه سکوالر و چه غیر سکوالر و چه اسالمی و مسلمان و چه غیر بحث اس

و از علوم آنھا استفاده بھینه نموده و در رفع اسالمی وغیر مسلمان در زمینه اجرا است ) 

مشکالت جامعه کاربردی نماییم ضمن اینکه قسمتی از برداشت ھایی که از فرھنگ غربی (و 

ت می گیرد مختص جامعه خودشان می باشد و نباید مورد استفاده یا سایر جوامع) آنھا نشئ

واقع گرددچراکه بسیاری از قوانین حقوقی و مناسبت ھا و برداشت ھای  علوم انسانی آن 

جوامع از عرف و اعتقادات آنھا ناشی می گردد و نمی شود آنرا برای سایر جوامع تجویز 

سوند ھای اسالمی بر عناوین کار غیر ضروری استفاده از پ می گیریمنتیجه نمود.در نھایت 

                  .می باشد که این عناوین  ممکن است موجب تخریب مبانی اسالمی نیز گردد 

                                                                                           

                             ************                   
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                                                                                                         موضوع زن:

در جامعه امروز به عنوان یک معضل تبدیل شده از سویی حاکمیت دینی امروز عقیده دارد که 

ند در رأس ھیچ وزارت خانه ای ھم قرار گیرد به طوری زن به جھت اینکه والیت ندارد نمی توا

که این موضوع موجب گشته است که نه تنھا زنان جامعه بلکه مردان نیز نتوانند آن را درک 

کنند در حالی که در جوامع توسعه یافته مشارکت زنان و مردان در کلیه مسائل علمی، 

نجا از زنان نمی توانیم در مناصب ویژه می گردد در ای  آموزشی، حکومتی و... امر عادی تلقی

ای استفاده بھینه نماییم این موضوع سبب گردیده که مورد تحقیر کشور ھای توسعه یافته 

ً مثل نگاه مردم ما به  کشوری مثل عربستان که زنان حق رانندگی ندارند   قرار گیریم دقیقا

ویست سال پیش در ھیچ جای دنیا بھتر است موضوع را از دایره دیگری بنگریم تا د می ماند  .

(بجز به طور استثناء) یک زن ھیچ گاه به عنوان یک فرمانده، والی ، رئیس قبیله ، خلیفه دیده 

نشده است به طور کلی زن را در محاسبات قدرت بحساب نمی آوردند در دوران قبل از ظھور 

ر می کردند و ھیچ حقی را  زنده به گو بعضی از اقوام شبه جزیره عربستان دختران اسالم 

گتر و رھبر در نظر نمی گرفتند  در نظر بگیرید در اینگونه جوامع زنی را به عنوان بزر ھابرای آن

نمی باشد. اصالً زمانیکه زیر مجموعه ای از مقام  می بینید که امکان پذیر. آنھا قلمداد نمایند

دد برای مثال در ھنگامی که دول باالتر تبعیت نکند خود به خود آن مقام باالتر برکنار می گر

غرب می خواستند رھبر شوروی را بر کنار نمایند ، ھنگام ورود نمایندگان آنھا بجای اینکه به 

سمت رھبر شوروی بروند به سمت رئیس جمھور روسیه رفتند دول مشترک المنافع شوروی 

د و ھر کدام که زیر مجموعه دولت و رھبر شوروی بودند  نیز بخاطر اینکه مستقل گردن

کشورجداگانه ای منظور گردند اھمیتی به رھبری شوروی نداده و از زیر دستورات آن شانه 

بحث حکومت زنان نیز ھمین . خالی کردند این چنین شد که حکومت شوروی مضمحل گردید

است امکان نداشت که کسی از زنان تابعیت نماید چگونه ممکن بود در زمان صدر اسالم در 

ن والیت و اختیار حکومت بدھند اصالًبافت جامعه آنروز طوری نبود که زنان بیرون از جایی به ز

زنان نه اینکه والیت نداشتند که زمانه می توان گفت خانه نقش آفرینی داشته باشند پس 

                                                              . امکان والیت و حکومت زنان را قبول نداشت

حال زنان زیادی در مشاغل مختلف جامعه ھمپای مردان  مشغول ھستند در مجامع علمی و  

دانشگاھی ادارات و کارخانه ھای بزرگ نقش آفرینی میکنند و بخوبی از عھده آن ھم بر آمدند 

دھند استفاده  به طور کلی باید از استعدادھای زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می

مثالً  شته اندپست ھای کلیدی مختلفی را در دست دا در کشورھای مختلف  زنانکرد 

، نخست وزیر ھندوستان ، نخست وزیر پاکستان، صدر اعظم آلمان ، نخست وزیر انگلیس

ر سریالنکا ،رئیس جمھور فیلیپین و... از جمله زنانی بودند ورئیس جمھ ،وزیران خارجی امریکا 

مملکت خود را اداره نمایند ممکن است کسی این مسائل را  که بخوبی و توانمندی توانستند
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سیاسی قلمداد نماید اما می بینیم در شرکت ھای بسیار بزرگ خصوصی اقتصادی نیز از 

مدیریت زنان استفاده شده است. ھیچ شرکت خصوصی حاضر نیست به سرمایه شرکتش 

 دارایبه طور اطمینان اینگونه زنان  می نمایند   ضربه وارد نماید و اینکه از این زنان استفاده 

پس وقتی که بسیاری از این کشورھا از  علم اقتصادی و قدرت مدیریت باالیی ھستند

استعداد و مدیریت زنان استفاده کرده اند و موفق نیز بوده اند پس چگونه است  که می گویند 

                                                                       .نمی تواند اداره کند  زن والیت ندارد و

      اگر چنانچه ما بتوانیم از استعدادھای زنان استفاده بھینه داشته باشیم در حقیقت

                            استعداد ھای مملکت را به دو برابر افزایش دھیم . راندمانتوانسته ایم 

علمی و اجتماعی برسند می توانند در حکومت داری  ھر گاه زنان توانستند به مراتب عالیه

نیز عالی بدرخشند متاسفانه اگر به مشروح مباحث قانون اساسی در خصوص استدالل 

ھایی که مخالف تصدی زن ھا در حکومت بوده بازنگری داشته باشیم متوجه می شویم که 

می نمودند اگر موافقت چقدر ناشیانه و مرتجعانه به موضوع نگریسته شده است مثالً عنوان 

نماییم رئیس جمھور زن باشد آنوقت اگر حامله بود چکار می کرد و ... و با این استدالل ھای 

(البته مطلبی که اھمیت دارد سخیف مورد بی ھویتی خود و تمسخر سایر جوامع گردیدیم 

دیگر بی ھویتی و تناقضی است که در این بین مشاھده می شود و دیدگاه انتقادی جوامع 

نسبت به ما  اگر منطقی باشد موجب سرخوردگی می شود اما چنانچه بر اساس فرھنگ و 

تمدن خودمان موضوعی تناسب داشته باشد و منطقی به نظر آید ھر چند که جوامع دیگر آنرا 

قبول نداشته باشند نباید موجب سرخوردگی شود که این به معنای تعصب تعھد آور است و 

می شود که نسبت به فرھنگ و تمدن  غرب زدگی به کسانی اطالق یبه طور دقیق معنا

خود تعصب تعھد آور نداشته باشند متاسفانه  دیدگاھی که بعضی از اشخاص نسبت به زن و 

در )   این به معنای غرب زدگی نمی باشدجایگاه زنان دارند موجب این سر خوردگی شده و 

می دادند عده ای در ایران ھنوز   قب زن آھنینخست وزیر انگلیس را لحالی که زنانی مانند ن

                                            از وظایف زن فقط در حول وحوش درون خانه می نگریستند .

در غرب نیز که شاید سالھا زنان مجاز شناخته شدند که به باالترین مقام ھا می توانند  

ایند شاھد ھستیم ھنوز یک زن در امریکا دسترسی داشته باشند و آنھا را تصاحب نم

ریاست جمھوری نتوانسته کاندید زن یک ریاست جمھوری برسد یعنی نتوانسته به مقام 

ً حاکمیت فعلی جمھوری اسالمی  است آراء الزم را بدست آورد  منظور این است که فرضا

االیی چون رھبری یا بپذیرد در قانون اصالحی بوجود آورد و زنان را مجاز به تصدی مقام ھای ب

ریاست جمھوری کنند ممکن است تا دویست سال دیگر نیز زنان نتوانند آراء الزم را کسب 

نمایند و اگر بعد از دویست سال مثالً یک زن توانست به مقام ریاست جمھوری برسد معلوم 
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ً بعد از چند سال بتواند این مقام را بدست آورد  (ھر چند ثابت نمودیم  که زنان نیست مجددا

شایسته این مقامات بوده و خدمات بزرگی نیز انجام  داده اند و باید نیز از استعدادشان 

ھره آور استفاده نمود) اما برای آنھایی که مخالف این طرز فکر نیز ھستند چندان نباید دل

اکثر خانمھایی که در زمینه جنبش زنان فعالیت ھایی داشته متاسفانه مبلغ بی دینی  .باشد

بی حجابی بوده اند آنھا حجاب را مانعی بر سر پیشرفت زنان تلقی نموده اند و طبعا افراد  و

مذھبی و امثال من موافق مرام و عقیده آنھا نیستند .اما اگر نیک به این موضوع بیاندیشیم در 

میابیم که تالشھا و زحمات طاقت فرسای این گروه از زنان موجب تغییرات مثبتی در جامعه 

گشته است روشنگری ھای آنان سبب گردید تا اقتدار گرایان مرد ساالر نگاه تند خود را  زنان

تعدیل دھند و بدون شک این مقدار آزادی مشروع زنان ایران مرھون تالش ھای این زنان مبارز 

است و باید به احترام آنھا سر تعظیم فرود آوریم و به کلیه زنانی که در عالم از ملیت ھا با 

ھای متفاوت در طول قرن  گذشته نگرش ھای مترقیانه ای را در راستای آزادی زنان مرام 

                                                                  ایجاد نمودند به دیده احترام باید نگریست.

اییم.از براستی این موضوع مھم برای ما مذھبیون تلنگری باید قلمداد گردد که به خودمان بی

اسالم که منادی آزادی انسانیت اعم از زن و مرد می باشد غافل میگردیم و دیگران باید 

آغازگر مباحثی انسانی چون حق انتخاب کردن ،کاندید شدن، حق رای، حق تحصیل و حق 

بسیاری از اموری که مردان مجاز به آن بوده اما زنان در آن امور محروم بودند باشند چرا حداقل 

ین سی سال گذشته مردان و به خصوص خانمھای مسلمان ،معترض بعضی از این در ا

محدودیت ھایی مانند فرمانبرداری محض زنان نبودند؟زنان بدون اجازه شوھر حق خروج از 

خانه را نداشته و بسیاری از مردان اقتدار گرا با تمسک به ھمین دستور دینی در بسیاری از 

  به سود خود تمام می کردند چرا در ایران پست ھای وزارتخانهمحاکم،اختالفات خانوادگی را 

در دوران خاتمی  بدلیل مخالفتھا امکان سپردن وزارتخانه ای را به زن پیدا ننمود و در دوران (

احمد ی نژاد نیز ھمان اوایل که تمامی گروه ھای راست و مجلس ھمراه او بودند یک پست 

حقیقت از دستشان خارج شد و برای تصدی وزارت دومین زن وزارتخانه که وزیر آن زن بوده در 

موجی از انتقاد ھا در جناح ھای راست و حوزویان موجب عقب نشینی رئیس دولت گردید)و 

ریاست جمھوری و.. با این استدالل که زن حق والیت ندارد برای زنان ممنوع بوده و زنان 

باید در موضوعات مختلفی چون تعدد مسلمان در این باره لب به شکایت نمی بردندو چرا 

زوجات ،دیه ،طالق حق زنان در نظر گرفته نمی شود و فریادی از ناحیه ھزاران زن مذھبی چه 

دانشگاھی و چه حوزوی بر نمی خیزد و حتی زنانی که در مجلس به نمایندگی از مردم به 

ئل نداشتند و یا اگر آنجا راه یافتند جسارت و شھامت الزم را در خصوص اعتراض به این مسا

اندک مخالفتی ھم صورت می پذیرفت بسیار بااحتیاط و زمانبر صورت می گرفت .آیا این 

ضرورت احساس نمی شود که خودمان زودتر از ھمه منادی اصالح آن برداشتھا گردیم تا 
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 20افتخار آن نصیب خودمان گردیده و ضرری به نظام جمھوری اسالمی وارد نگردد تا ھمین 

پیش که محاکم ما به شکل حاکم شرعی و یک قاضی در مسند قضاوت بدون اینکه  سال

وکیلی و ھیئت منصفه ای در دادگاه حضور داشته باشد اداره می گشت به راحتی اکثر 

اختالفات خانگی به سود مردان خاتمه می یافت مردان بدون اجازه ھمسرانشان زوجه دوم 

آنھا می داد زمانی که قصد طالق زنان خود را داشتند با اختیار می کردند و دادگاه حق را به 

این مجوز که مردان حق طالق دادن دارند با آن موافقت می گردید و اگر زنان درخواست طالق 

می نمودند با این مجوز که زن حق طالق ندارد ھر چند که شوھر آن معتاد یا مقصر باشد 

ی کرد مرد با این بھانه که زن اجازه خروج از پذیرفته نمی شد ھر گاه زن طلب نفقه خود را م

خانه بدون اجازه را نداشته او را محکوم نموده و مجبور می کرده از طلب حق خود گذشت کند 

بینیم ه قبال توضیحاتی داده شده است میدر مسائل دیه و یا سایر محرومیت ھای اجتماعی ک

حقوق بشر  ھای بین المللی و فعاالنکه روشنگری ھای آن زنان به ظاھر بی دین و سایر نھاد

موجب گشت که امروز نگاه ھا تا حدودی نسبت به حقوق زنان تغییر یابد . الزم به توضیح 

میدانم که اینجانب به عنوان یک شخص مذھبی واقف ھستم که اصول اسالمی که در 

و قابل خصوص مسائلی مانند تعدد زوجات و سایر مسائل دیگر در اسالم آمده اصول درستی 

دفاعی ھستند اما متاسفانه نوع نگاه به این مسائل اشتباه بوده که موجب شده به شکل 

اشتباھی تفسیر شود که در جای خود دفاع از این اصول استدالل ھای محکمی نیز دارد و به 

ھیچ وجه نفی آزادی زنان و یا محدودیتی برای آنان ایجاد نمی کند قبالً نیز در  دفاع از این 

                                                                      ل در جای خود اشاراتی داشتیم.   اصو

                                                            

                                           

                                        ************        
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                                                                                                          روحانیت:  

جایگاه ھا و ارزش ھا پاسداری کنند  آن از باید متولیانی باشند که در ھمه رده ھا و جایگاه ھا 

پزشکی باشیم باید دانشمندان پزشکی ھمیشه در تربیت اگر خواھان علم  برای مثال

   پزشکان و جستجو در علوم پزشکی مشغول باشند تا بتوانند علم پزشکی  را حفظ نمایند .

روحانیت می باشد روحانیون و مجتھدین با کنکاوی در ی  اسالم نیز استمرار وجودش بر پایه

به طور زنده و پویا در اختیار مسلمانان  علوم فقھی و سایر علوم اسالمی ،قوانین را ھمیشه

                                                                                                      .قرار می دھند

متخصصین علوم اسالمی با تحقیقات خود در کلیه زوایای دین اسالم از تاریخ اسالمی گرفته 

. می توانند این علوم را در دسترس طالبین علوم اسالمی قرار دھند آنھا تا عرفان ، فلسفه و..

ه دوش بگشند تربیت می کنند با پرورش روحانیون دیگر ھمیشه کسانی را که بار این مھم راب

می دارند به ھمین دلیل است که   با تبلیغ دین اسالم آن را ھمیشه زنده نگه  به طوز کلیو 

وند یعنی اسالم، یعنی اگر بخواھند اسالم را از بین بردارند ابتدا حضرت امام می فرمایند آخ

                                                                                     روحانیت را از بین می برند .

ر اینکه   ّ ه منسجم حوزه علمیه در طول تاریخ خود توانسته است مردم را ھدایت کرد ساختارس

در مقابل زور گویان قد علم نماید این است که توانسته است به عنوان دلسوزان اسالم در دل 

                                                                                                 مردم رسوخ نماید.

ص نھادند ، اشخاصی که در طول دوران حوزه ھا ،علمایی که عمر خودشان را در طبق اخال

ولیای خدا رشد نمودند و دائم در ریاضت و سختی بوده و با کمترین امکاناتی تنھا با عشق به ا

         ورد تکریم و احترام آنھا واقع اشخاصی که با مردم دائم در تماس بوده و م ، درخشیدند

دگی کردند و در شدند و اشخاصی که به واسطه عقیده شان در مقابل ستمگران ایستا می

این راه شربت شھادت نوشیدند می شناسیم و آنھا را به واسطه اینکه اسالم را زنده نگه 

                                                                                           داشتند دوست داریم .

سی نماییم تا ببینیم این حرکتی که از الزم است عملکرد روحانیت را بعد از پیروزی انقالب برر

قرن ھا پیش ادامه داشته ھنوز ھم به قوت خود باقی بوده و ھنوز نیز این طبقه مورد عالقه 

                                                                                                      مردم ھستند .

ست که ھیچ جریانی برای نابود کردن آن جریان قدرتمند تر از خود یک اصل مھم اثبات شده ا 

                                                                                          . نمی باشد آن جریان 

در کمتر جای . در مورد مبحث فوق بزرگترین دشمن روحانیت می تواند خود روحانیت باشد

عه سراغ داریم که مردم توسط حوزه ھا علیه بعضی از علما تحریک گردند در حالیکه تاریخ شی
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مجتھدین گستاخانه بی حرمتی  بعضی از  انبوه روحانیون و طرفدارانشان آشکارا در برابر

حفظ مرجعیت در جامعه ارزش بزرگی است اگر این جایگاه مخدوش گردد . می دانیم نمودند 

ً یکی از مراجع در جایی اشتباھی کرد (بالخره چیزی نمی تواند جای آنر ا بگیرد اگر احیانا

معصوم نیست) اگر ما مرجعیت را تضعیف کنیم سرمایه ھنگفتی را از دست داده ایم علمای 

دیگر حدالمقدور باید به کمک آن آمده تا اشتباھش را جبران کند و چنانچه نتوانستند  دست 

وی آن مانور ندھند و طوری نشود که در سطح عموم کم جریان را مسکوت گذارند و خیلی ر

موقعیت مرجعیت تضعیف گردد این در حالی است که متاسفانه در خیابان ھا تظاھرات راه می 

اندازند ما نباید سرمایه ھایی را که برای حرکت ھای اجتماعی الزم داریم مفت از دست 

غیر این  در آنھا را تضعیف نکرد ودھیم و باید نسبت به مراجع حریمی قائل شد و به آسانی 

                صورت سرمایه ھایی را از دست داده ایم که به این زودی ھا قابل جبران نیست.

به غیر از روحانیون و علمایی که در حوزه ھا در خدمت اسالم و مسلمین ھستندو چندان در 

ی روحانیونی که طوری با مسائل سیاسی نیز یا دخالت نکرده ویا احتیاط می کنند به بررس

در اوایل  می شناسند می پردازیم . اند که حاکمیت را بیشتر از آنھا سیاست عجین شده

معتمد و متدین در امور اجرایی و نجات سیاسی و گروھی کمبود افراد انقالب به دلیل تش

ه بودند م اینکه امام و بزرگان نظام آن زمان ھا به نوعی اعالم کردغقضایی ملموس بود علیر

ً در امور اجرایی و قوه  که پای روحانیت را به مسائل اجرایی نکشانند و تا ماه ھا از آنھا تقریبا

بدون شک از حقوق کلیه اقشار این مملکت از جمله روحانیون می  (مجریه استفاده ننمودند

باشد که بر اساس وظیفه در ھر جای که احساس می شود می تواند خدمتی نماید شراکت 

                                                                                                     ) شته باشد .دا

اما متاسفانه در طول زمان این مشارکت در کلیه ارکان نظام بسیار زیاد شد به طوری که در 

تشکیل می گردید .قوه دوران ھایی بسیاری از نمایندگان مجلس و ھیئت دولت از روحانیون 

قضائیه که در بست متعلق به آنھا بود در بدنه دانشگاه ھا به عنوان نماینده والیت فقیه در 

دانشگاه ھا و یا در سیاسی ایدئولوژیک ارتش و سپاه حضور رسمی داشتند وزارت خانه ھایی 

ه می کرد در ری استفادچون ارشاد اسالمی بدلیل ماھیت تبلیغی آن از تعداد روحانیون بسیا

خانه ھا نیز و در جاھای کلیدی از روحانیون استفاده می گردید و این غیر از ارگان تسایر وزار

ھایی مانند سازمان تبلیغات اسالمی ، اوقاف، کمیته ھای امداد و... بود .ائمه جمعه و 

یش ضمن اینکه کلیه پ   جماعات نیز که پایه اصلی امور سیاسی ھر شھر و استانی ھستند .

نمازانی که در مساجد ،مدارس ، ادارات  و... که تعداد بیشماری را شامل می گردند حقوق 

بگیر نمودند بلکه بسیاری از روحانیون به طور چند شغلی از چندین محل حقوق یا کمک ھزینه 

                                                                                                     دریافت نمودند.
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در طول چندین سال گذشته طوری بوده که در ھر شھر و روستا و  و حاکمیت سیاست حوزه 

ھر محفل و تشکیالت دولتی یا تبلیغی بوده ھسته آن به عنوان مھتر باید یک روحانی باشد 

یعنی مقامات  ندستھ ائمه جمعه در ھر شھر و روستا در حقیقت باالترین مقام آن شھر را دارا

اجرایی آن شھر نیز ھر چند تحصیالتشان و سنشان و سابقه شان و عملکردشان بیشتر از آن 

روحانی بوده باید به نوعی با محوریت آن مقام روحانی حرکت داشته باشد . شاھد ھستیم 

که اکثر فرمانداران و مسئولین شھری با ھر مدرک و سابقه ای که باشند و اکثر استانداران 

دارای ھر سابقه سیاسی اجرایی و علمی باشند باید در سایه امام جمعه حرکت نمایند  که

وزراء و دولت ھا و شخصیت ھای غیر روحانی باید ھمیشه در تردد حوزه ھای علمیه باشند 

رئیس جمھور در گزارش خود اعالم می دارد که ما نسبت به سایر دولت ھا به حوزه ھا نزدیک 

ً این موضوع  تر بودیم خالصه ھمه سعی می کنند گوی سبقت را  از دیگران بربایند .آیا انصافا

درست بوده که ھر جا سر می چرخانیم یک روحانی باید ببینیم و این چنین سیاست عجین با 

حوزه گردد که اگر خدایی نکرده غفلتی ، لغزشی و یا حداقل پایین بودن راندمان کار مشاھده 

امروزه اگر وزراء بخواھند استاندار یا فرماندار یا روسا و مدیر کل  .شد از چشم روحانیت ببینیم

و حوزه را جلب نمایند.  صوب نمایند باید نظر امام جمعه ھای خود را در شھر ھا و استان ھا من

بسیاری از وزراء و مدیران کل با تأمین نظر بعضی از علما انجام می گردد انتصاب  یقینبه طور 

ارگان ھای امنیتی    ارند اصل حاکمیت از روحانیون بزرگی تشکیل یافته که و بسیاری اعتقاد د

از جمله شورای  و نظامی کامل در اختیار آنھا قرار دارد البته با در دست داشتن مراکز مھم

                                .نمی تواند باشد ز حقیقت یه و... این نظریه دور اینگھبان و قوه قضا

در اسراء  برای مثالر روحانی اگر کسانی باشند که در شاخه ای حضور داشته باشند در اقشا

وقتی یک اسیر روحانی باشد چنان آنرا بزرگ و مقاوم معرفی می نمایند که نشان دھند آن 

روحانی، بزرگ کاروان اسراست ھر چند آن روحانی جھت حضور در جنگ به جبھه نیامده بود و 

ردیده بود (البته بسیاری از دوستان و اسرا از کماالت آن روحانی بزرگ به طور اتفاقی اسیر گ

نمی گردد و ھمچون قصدی را   خاطرات جالبی داشتند و بزرگی ایشان با این کلمات کوچک 

ز می باشد )و یا چنان ا ھم نیز خدایی ناکرده نداشتیم بلکه منظورمان از حرکات تبلیغی حوزه 

 قبل از شروع جنگ اھل آن منطقه محسوب می شدندکه نگی آن روحانیونی که درمناطق ج

داشتند  که بعد از رسمی و اجباری وظیفه  در آن شھر که موطن خود بودهحضور ادامه  بدلیل

شروع جنگ نیز حضور داشته باشند ( البته عده ی قلیلی از روحانیون شجاع که با خلوص 

تمجید نمودند که انه از تمام رزمندگان نیت در جنگ حضور داشتند قابل تأمل است )تعریف و 

شجاعانه تر جنگیدند (ھر چند حضور آنھا در جنگ نعمت بود و شاید اگر امام جمعه ھم نبودند 

باز ھم در جنگ حضور فعال داشتند ) خالصه ھمیشه سعی نمودند اسطوره سازی در 

از شھر خارج  روحانیون داشته باشند در حالیکه بسیاری از روحانیون ھنگام شروع جنگ
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گردیدند (ھر چند کاری از آنھا بر نمی آمد اما سایه آنھا نیز می توانست نعمتی باشد ) و کالً 

پشت جبھه محسوب می  فعالیت حضور روحانیون در جنگ بیشتر حالت فرھنگی داشته و

گردید (البته آن دسته از روحانیون جوان که شجاعانه و با خلوص نیت در صف مقدم جبھه 

ً به مقام رفیع شھادت نائل گردیدند قابل ستایشند )جنگی                               . دند و بعضا

در فیلم ھای تلویزیونی نیز که داستان آن در خصوص مبارزات انقالبی مردم قبل از پیروزی 

کند رھبر مبارزات و کسی  انقالب است ھمیشه یک روحانی ،ھسته اصلی فیلم را بازی می

می باشد  را ھدایت می کند آن روحانی بوده است در حالیکه واقعیت چیز دیگری که مردم

روحانیون در اکثر شھرھا در حقیقت جزء آخرین قشر ھایی بودند که به انقالب پیوستند بسیار 

دانش آموزان و... بودند آن ھم شجاعانه تر به صف تظاھر  جلوتر از آنھا کارگران ، فرھنگیان ،

ی قبل از انقالب پیوشتند (منظور روحانیونی که در اکثر شھر ھا بعنوان پیش کنندگان خیابان

بوده اند نه روحانیون جوانی که در شھر ھا تعدادشان  مردمنمازان قدیمی شھر معرف حضور 

ی که از قدیم در کم بوده و اکثر آنھا در شھر ھای قم مشغول تحصیل بودند ھمچنین روحانیون

ده و بیشتر حول حضرت امام داد آنھا نسبت به کل حوزویان اندک بوتع و بودند  همبارز صف 

که در آن استبداد نظام ستمشاھی بسیار شجاعانه و بی باک  روحانیونی نترس و بودند 

بسیار محدود بود ) شاید در ھر  ،بودند اما تعدادشان به نسبت جلودار قھرمانانه در مبارزه

مخالف نظام   ندشخص بودته در بین مردم مشھر یک یا دو نفر روحانی وجود داشت ک

و اکثر آنھا نیز با احتیاط مبارزه می نمودند این در حالی است که بعد از  بودهشاھنشاھی 

پیروزی انقالب اکثر سمت ھای دولتی از قبیل مسئول کمیته ، مسئول سپاه ،مسئول بنیاد 

درصد جمعیت را تشکیل داده روحانیون کمترین  مسکن ، حاکم شھر و... آنھا اشغال کردند .

                                                   . ھا را اشغال نمودند در حالیکه بیشترین درصد پست

انقالب اکثر روحانیون و علما و حوزه ھا از  فراموش نمی کنیم که در طول سالیان دور از پیروزی

تند به طوری که جو آن زمان حوزه ھا سیاست دوری می کردند و امثال امام را قبول نداش

چنان علیه امام بود که وقتی آقا مصطفی لیوان آبی را بلند کرده بود آن لیوان را نجس تلقی 

                                                                                                           .می کردند

ً ھم گی آنھا چنان در سیاست درگیر شده اند که سیاست را نه عین دیانت اما امروزه تقریبا

خود بیش از  مجالس روضه خوانیکه باالتر از آن نیز احساس می نمایند به طوری که حتی در 

اینکه اسمی از امام حسین آورده شود از امریکا و منتظری و جنبش سبز یاد می گردد و 

مھوری خاتمی بوده بدلیل اینکه مخالف مشی زمانی که شخص دوم مملکت یعنی ریاست ج

                                                 .نمودند از او بدتر از یزید  یاد می کردند می  خود تلقی
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تصور فرمايید اگر ھمه روحانیون  آیا صالح است که حوزه ھا اینچنین وارد سیاست شوند

روضه از سیاست دم زده و  دفاع نمايند و در مراسمت اسالم بخواھند به تصور اينكه از صیان

علیه گروھي موضع گیري شديدي نمايند. بر فرض اينكه يكسري روحانیون ديگر كه موضع 

ديگري داشته و مخالف ديدگاه ھاي آن گروه از روحانیون بوده و آنھا ھم بخواھند در مجالس 

دودمان آن گروه از روحانیون برچیده  ديدگاه ھاي خود را مطرح نمايند ضمن اينكه  روضه خواني

مي شود در جامعه مردم دچار سردرگمي شده و در نھايت به اسالم و مسلمین در اثر اين 

تفرقه ضربات جبران نا پذيري وارد مي گردد روحانیون و حوزه ھا بايد به اين اصل مھم توجه 

اي نظام تثبیت شده داشته باشند كه مملكت ما جمھوري اسالمي مي باشد و تمام پايه ھ

است و ھرگونه تخلف و انحرافي توسط مراجع ذي صالح قابل پیگیري مي باشد و نیازي به 

مدت زمان طوالنی که حوزه ھا فعالیت مگر در این  دخالت افراد غیر مسئول نمي باشد

حرکات حوزه موجب زنده بودن اسالم نگردید چه لزومی دارد در ھر منبری این چنین داشتند 

ئل سیاسی گفته شود ما که الحمدهللا امروز صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسالمی و مسا

ائمه جمعه که وظیفه آن ایراد خطبه سیاسی الھی می باشد را داریم پس چه ضرورتی است 

                                                       که تمامی حوزه را در امور سیاسی بسیج نماییم .

ن در حالیست که متاسفانه به دروغ ھم توسل نمودند و مردم را بخاطر اینکه بتوانند تھییج ای

کنند به مثابه ھدف وسیله را توجیه می کند ،عکس امام و یا عاشورا را بھانه قرار داده و بی 

یر محابا مردم را فریب دادند و چه جالب که کسانی که به امام ( بیت امام ) نزدیک تر بودند از ت

خشم آنھا نیزدر امان نبودند یکی از مشکالتی که مردم ما دارند سیاست زدگی آنھاست که 

در روان مردم تأثیر منفی بسزایی داشته است منظور این نیست که مردم خود را از سیاست 

دور نگه دارند و مسائل سیاسی و ترفند ھای دشمن و راه مقابله با آن را نیاموزند بلکه 

ھیئت ھا و... مشکالت عصبی برای  ، مجالس ، ھا مردم با ھمدیگر ، در خانواده مناظرات مکرر

در حقیقت  مصیبت. وا مردم ایجاد نموده است و چنانچه اختالف آرا نیز داشته باشند که دیگر 

ً با ھم اختالف دارند ھواداران  مردم ھمیشه درگیر ھستند بیش از اینکه آن سرانی که ظاھرا

ر می ریزند در حالی که آنھا با کمال آرامش با ھمدیگر تعارفات ھمیشگی به سرو کله ھمدیگ

                            به مجالس جشن و سرور ھمدیگر ھم می روند .برخی ھم را داشته و 

در خصوص مسائل سیاسی متاسفانه روحانیت بسیار دخالت می نماید اکنون که جامعه 

یند ھر شخص و گروھی باید وظایفی که مربوط به خود ارگان ھای خود را تثبیت شده می ب

می آید بوسیله مسئولین مربوطه  بوده انجام دھد بدون شک مشکالتی که در جامعه به وجود

جو جامعه تأثیر گذارد باز نیازی به  پیگیری می گردد و اگر ھم موضوعی سیاسی بخواھد در

روحانیت به مانند بسیج نباید خود را دخالت حوزه و روحانیت نمی باشد به طور کلی حوزه و 

د در حالی است که می بینیم چنان در مسائل خطی و گروھی ندر مسائل داخلی دخالت دھ
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          .و گروه ھای دیگر متصور می شوند خود را تنزل می دھند که طیفی به مانند طیف ھا

کنند بھتر است آرامش حوزه ھا به جای اینکه مردم را تحریک کنند که علیه ھمدیگر اقدام 

به  بیشتر مناقشات سیاسی دور نمایند سیاسی و اجتماعی به مردم داده و کمی آنھا را از

در راھپیمایی ھای  برای مثالمذھب و به سایر مسائل اجتماعی و انسانی رسیدگی نمایند 

وص محیط زیست و ھوای آلوده شھر ھا آنھا را ھدایت نمایند یا تشکل ھایی اجتماعی در خص

                                           .،مشکالت روانی جامعه و... ایجاد کنند بیماری ھای بد خیم

سخن من این نیست که روحانیون بدنبال مسائل سیاسی نباشند و مردم را آگاه نکنند بلکه 

ھای  این است که افراط در این راه نداشته باشند باید حتی المقدور روحانیون را از پست

                                                                  اجرایی فاصله داد و به مردم نزدیک نمود .

قصد من تخریب جامعه روحانیت نیست فکر می کنم این اسطوره سازی ھا بیشتر موجب 

                                                                          .      گردد که آنھا از مردم دور گردند

ملت ایران که ھمیشه قدر شناس روحانیون خود بوده و در ھر محله ای (بخصوص در قبل از 

پیروزی انقالب) مردم نه از اکراه که با شوق و خلوص نیت ارادتمند پیشنمازان مساجد خود 

و بسیاری از جاھا می  بودند متاسفانه امروز بجای این خلوص نیت مقوله چاپلوسی آمده

بینیم که نزدیکان ،بزرگان روحانی از نسبی گرفته تا سببی و ھمینطور کسانی که خود را به 

                                                 آنھا نزدیک می کنند در مناصب مھمی جای گرفته اند .

چه نسبت از تعدادی آن قشر در  اگر بخواھیم آمار بگیریم  به نسبت تعداد کل ھر قشر و طبقه

       مراکز مھم جا گرفته اند بدون شک قشر روحانی با فاصله بسیار با اقشار دیگر قرار دارد .

اگر بخواھیم آمار بگیریم به نسبت چه تعداد از وابستگان اشخاص در مراکز مھم جا گرفته اند 

                                                                           بدون شک به این قشر می رسیم .

ً در حالیکه تورم ،بیکاری ، فقر و بی خانمانی در کشور بیداد می کند چه تعداد از  واقعا

روحانیون متوسط به باال دارای مسکن ، درآمد مکفی  ھستند در حالی که تعداد اقشار دیگر 

رای مسکن و درآمد کافی نیستند .حتی در که حداقل چندین سال است مشغول کار بوده و دا

        . ھستندبه نسبت سایر مردم زبانزد استفاده از تسھیالت درمانی ، اجتماعی و رفاھی 

از کشور زندگی نموده و یا  در خارجی که جایگاه مھمی دارند و روحانیونوابستگان  تعداد  

                                                                            می نمایند زیاد می باشد . تحصیل

ً قبالً طلبه ای ساده بوده اند جای تعجب  ثروت بعضی از آنھا نیز که نه ارثی داشته و ظاھرا

                                                                                                                  دارد .
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از انقالب شاھد ھستیم که بعضی از سیاستمداران روحانی از طریق رانت ھا به اموال  پس

           قابل توجھی رسیدند و اصالً پدیده آقازاده ای در ھمین ایام اسم و رسمی پیدا نمود .

                                                       

که به روحانیون می گذاشتند جرأت اسائه ادب به آنھا را  متاسفانه زمانی مردم بجھت حرمتی

نداشتند و حتی شراب خواران با بوی  شراب دھانشان نزد روحانی با فاصله می ایستادند که 

مبادا موجب رنجش ایشان گردد اما اکنون وقتی بتماشای فیلمی که در اصل از روحانیت و 

اری ھا را بچشمشان می آید و از آن رانتی لباس روحانی دفاع کرده میروند فقط آن دلقک ک

خنده شان می گیرد و بعضی از مردم از  آن زندانی تعلق میگیرد انیت بهکه توسط لباس روح

ً متاسفانه به حالت  فردای آن روز ھر روحانی که می بینند یاد مارمولک می افتند و بعضا

                                                                       .تمسخر این کلمه را فریاد می نمایند 

آیا این جدایی روحانیون از مردم نمی باشد آیا این موجب تضعیف روحانیون و اسالم نمی گردد 

ً راه  چاره ای اندیشید خود روحانیون باید کم کم از مسائل سیاسی خود را دور   باید سریعا

ن برای نماز خواندن خودشان حقوق بگیرند چه نمایند چه لزومی می باشد که پیش نمازا

نیازی می باشد که روحانیون در ھمه وزارت خانه ھا ، سفارت خانه ھا، ادارات و حتی امور 

بورس ،تربیت بدنی و... نقش داشته باشند چه لزومی است که  تخصصی مثل بانکداری ھا ،

ني طراز اول که دارای سابقه (پنج نماينده روحادر مجلس این ھمه روحانی حضور داشته باشد

مبارزاتی باشند و اطالعات سیاسی ، اجتماعی ، فرھنگی ، علمی و فقھی آنھا بسیار باال 

بوده و بسیار شجاع ، مدیر و مدبر بوده و در اخالق نیکو نیز معروف باشند در مجلس كفايت 

شخصات بود مانند مي كند ھمانگونه كه در زمان رضا شاه يك روحاني شیر دل که دارای این م

ما حتی می توانیم بتدریج در قوه قضائیه نیز مدرس بسیار در مجلس آن زمان تأثیر گذار بود) 

                                                                                    کمتر از آنھا استفاده نماییم .

ارای اشکال است بلکه لزومی ندارد که در ھر جا تصور نگردد که حضور روحانیون در این مراکز د

حضور داشته باشد رسالت اصلی روحانیون و حوزه ھا حفظ اسالم و علوم اسالمی و تربیت 

ً آنھا در سایه ھمان پیشنمازان مساجد بھتر می توانند  طالب و تبلیغ اسالم می باشد مطمئنا

اینکه مشکالت جامعه خود را باید  به تبلیغ اسالمی خود بپردازند حتی ائمه جمعه نیز ضمن

منعکس مایند و نسبت به منکرات در جامعه باید حساس بوده و امر بمعروف نمایند و به نوعی 

در سیاست دخالت نمایند اما لزومی ندارد در مسائل ریز سیاسی ،نصب و عزل ھا و مسائل 

                                                                      مالی دخالتی مستقیم داشته باشند .

     می گردند . ھر چه نقش روحانیون در امور سیاسی کمتر باشد آنھا کمتر مورد انتقاد واقع 
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باور بفرمایید از اینکه بدین شکل به روحانیت خرده گرفتم بسیار ناراحت ھستم ایرادات گفته  

وده و احساس می نمایم حرکتی که از حوزه ھا آغاز شده موجب شده از سر دلسوزی ب

می بیند. چرا ما نباید بعد از  گردد و در نتیجه اسالم ضربه اساسی می نابودی روحانیت

انقالب یک نفر مانند مطھری تربیت نماییم. متاسفانه دخالت بیش از حد حوزه در سیاست 

گردد. البته اضافه می گردد تمام ایراداتی  موجب گشته است ازتربیت و رشد بزرگان جلوگیری

که گرفته شده مربوط به روش خاصی است که بعضی از روحانیون در پیش گرفته اند و اکثریت 

حوزه از این موضوع تبری دارند روحانیون بسیاری ھستند که با ریاضت زندگی کرده و به طور 

لسوز نظام بوده و خود را از خالص در خدمت اسالم و مسلمین ھستند این روحانیون ھم د

نشده و رسالت اصلی خود در حوزه را فراموش  ست دور نمی نمایند و ھم سیاست زدهاسی

نکرده اند ھم اکنون نیز اسالم و مملکت مان قائم به وجود بزرگان حوزه و مجتھدین واال مقامی 

                                                  . ھستند که به برکت آنھا زنده نگه داشته شده است  

ھمچنین تأکید می گردد ھیچ مقام و شخصی و ھمینطور رسانه و مطبوعاتی حق توھین 

و حتی مطبوعات به  ،استھزاء مجتھدین و بزرگان روحانی و روحانیت و لباس روحانیت را ندارد.

                                          طنز نیز حق ندارند این مقوله ھا  را مورد تمسخر قرار دھند .

علمای بزرگ و بزرگان حوزه به مانند نظام قبل از انقالب چندان در سیاست و امور اجرایی 

دخالت ننمایند  نیازی به اینکه عوامل اجرایی به طور پیوسته به آنھا مراجعه نمایند نیست و 

می توانند بدون استفاده از ابزار  زرشد خود را داشته اند اکنون نی ھمانگونه که قبالً حوزه ھا

حکومتی رشد خود را داشته باشند فراموش نگردد که قانون اساسی ما بر پایه اسالمی 

نوشته شده قوه قضائیه ما متشکل از روحانیون و اھل فن قضا اسالمی  بوده  باالترین مقام 

ین است و به طور امنیتی یک مجتھد می تواند باشد در مجلس شورای نگھبان ناظر بر قوان

نمي دھد كه حكومت به انحراف اجازه  كه دارد ك مجتھد قرارکلی در رأس این حکومت ی

                                                                                                     . كشیده بشود

                          

                                                                                               ************  
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در این قسمت سعی می نماییم به ارگان ھای جمھوری اسالمی پرداخته و اصالحاتی را در 

                                                                                   نماییم. این خصوص پیشنھاد 

صدا و سیما: امروزه در بسیاری از کشورھای مترقی شبکه ھای خصوصی صدا و سیما راه  

افراد اندازی شده است یکی از لوازم آزادی ھای مدنی داشتن رسانه خصوصی بوده که 

ینجا می توان کانال ھایی را از صدا و سیما در ا .بتواند آزادانه دیدگاه ھای خود را داشته باشند

د به این معنی که متولی آن کانال ھا عناصر ااختیار احزاب و گروه ھا قرار د تحتاجاره  در

حکومتی می باشند که چنانچه در خصوص برنامه خاصی قصد سانسور و جلوگیری داشته 

کنترل ھای ممیزی وجود دارد باشند امکان آن میسر باشد به مانند روزنامه ھا و مطبوعات که 

( اگر بخواھیم آزادی به معنای واقعی داشته باشیم باید با عواملی که به طور افراطی  

دخالت کرده و آزادی را منحرف و بسوی الابالی گری می کشاند جلوگیری نماییم اعتقاد دارم 

 کلی آن را حذف نباید به طور و وجود داشته  باشدتا اندازه ای  که سانسور و ممیزی باید

                                                                                                            . نماییم)

و آنھا می توانند دیدگاه ھای  احزاب شناسنامه دار قرار میگیردکانال ھای تلویزیونی در اختیار 

می توانند در خصوص برنامه ھای  زگو نمایند آنھابا فکری و اندیشه ھای ایدئولوژیک خود را

خود و راه ھایی که جامعه را بنا بر تفکرات خود به رستگاری می کشاند ارائه نمایند آنھا می 

توانند انتقادات خود را در ھمه موارد از حاکمیت داشته باشند برنامه ھای حاکمیت را نقد 

 اساسی وھمینطور که گفته شد نمی توانند قانون  نموده پیشنھادات خود را ارائه نمایند اما

،اسالم و رھبری را به چالش کشیده و یا تمسخر نمایند . مبانی نظام جمھوری اسالمی

احزاب نیاز ندارند اعتقادی به موارد فوق داشته باشند و حتی می توانند در میزگرد ھای 

ند علیه ا در کل مجاز نمی باشعلمی و روشنفکرانه بعضی از مسائل را نیز نقادی نمایند ام

ھمچنین رفتار آنھا طوری نباید باشد که موجب شود جامعه به تشنج .این مبانی تبلیغ نمایند 

کشیده شود به طور کلی منظور این است که مردم و طرفداران گرو ه ھا به جای اینکه به 

 نتیجه آن به وسیله نمایش خیابانی بدل شوند اطالعات خود را از طریق صدا و سیما گرفته و 

                                                                       رای در صندوق ھا دیده شود.            

                             

                                               ************ 
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                                                                                            :     نیروی انتظامی   

به نیروی انتظامی از ارگان ھایی است که فرمانده آن بوسیله ولی فقیه انتخاب می گردد و  

تی از مجلس خبرگان و اواسطه اینکه با مردم ارتباط تنگاتنگی دارد باید به نوعی به وسیله ھی

برای شفافیت  ووده مجلس شورای اسالمی و ھمچنین شوراھای شھر و دولت تحت نظارت ب

ضمن اینکه صالبت نظامی خود را حفظ نمایند در  امور باید پاسخگوی این ارگان ھا باشند

امل و خدمات شھری نقش فعالی داشته باشند به طوری که مسئولین شھری ھمکاری با عو

آنھا طوری موازی نباشد که  عملکردنیز از خدمات آنھا به نحو احسن استفاده نموده وھمچنین 

                                                                                                تداخلی ایجاد گردد.

                                                                 

                                               ************ 
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                                                                                                                 سپاه:

بعد از پیروزی انقالب بدلیل اینکه به سازماندھی ارتش خدشه وارد آمده بود و ھمچنین بدلیل 

(کودتای نوژه نمونه ای از آن بی اعتمادی بوده است) مبادرت  عدم اعتمادی که به بدنه ارتش

ئه ھای وسیعی علیه به تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گردیدند  در اوایل انقالب توط

انقالب براه افتاد که در این بین نقش سپاه در مبارزه با آنھا بسیار موثر بود در جنگ تحمیلی 

نیز سپاه پاسداران با سازماندھی بسیج توانست خدمات بزرگی در جنگ از خود نشان دھد 

امی بسیار اما بتدریج پس از تثبیت نظام جمھوری اسالمی لزوم دخالت سپاه در امور غیر نظ

کمرنگ گردید و حضرت امام نیز دستور دادند به ھیچ وجه سپاه و نیروھای نظامی حق دخالت 

                                                                                          در امور سیاسی ندارند .

جدی دارد خود را در مواضع  متاسفانه امروز شاھد ھستیم که سپاه در امور سیاسی دخالت

جناح ھای سیاسی انداخته است ضمن تسلط نظامی و امنیتی بر سایر قوا سعی می نماید 

حتی در فرستادن نمایندگانی در مجلس موضع خود را قوی تر نماید متاسفانه در مناقصات و 

                     مزایدات دولتی شرکت فعال دارند و فعالیت اقتصادی آنھا زبانزد شده است .

اکنون که سالھا از پیروزی انقالب می گذرد و نظام حاکمیتی نیز تثبیت شده است نیازی به دو 

ً با ھم موازی  ارگان نظامی که ھر کدام دارای  سه نیروی  ھوایی ،زمینی و دریایی  که گاھا

ً با ھم ادغام شده و خارج ا ز شھر ھا در عمل می کنند نمی باشد و سپاه و ارتش باید سریعا

پادگان ھا مستقر گردند و فقط در مرزھا از آنھا استفاده گردد و حق دخالت در مسائل 

                                                 سیاسی و مالی و اقتصادی را نبایستی داشته باشند.

ارند آنھا ھمچنین بسیجیان نیز به طور تشکیالتی حق دخالت در امور سیاسی و حزبی را ند 

نیز باید به مانند روحانیون سعی در تبلیغ اسالم و مبانی اسالمی داشته باشند و در حمایت 

از مبانی نظام قانون اساسی و رھبری باید نقش فعالی داشته باشند در بسییج ادارات و 

دانشگاه ھا نقش ھدایت گر متعھدانه و متخصصانه  داشته باشند و در آن موضوعاتی که به 

 بھمن 22ج از کشور و یا ماھیت انقالب وجود دارد خود را نشان دھد مثالً راھپیمایی ھای خار

آبان و یا... و به ھیچ وجه در مناقشات حزبی وگروھی به طور تشکیالتی  13یا روز قدس یا  

وارد نگردند  البته ھر شخصی اعم از بسیجی و روحانی وکارمند و کارگر و  دانشجو و... و 

می تواند  و باید داشته   حق تفکر و حق رأی و داشتن موضع عقیدتی شخصی  حتی نظامی

                                                                                                                باشد .

 سپاه ، رتش ،از دیگر مسائل مھمی که باید در این فصل به آن اشاره کرد نظامیان اعم از ا

نیروی انتظامی و بسیج نباید به ھیچ وجه تضعیف گردند نظامیان امنیت کشور و جامعه را 

www.ParsBook.org



 
97 

 

حفظ می کنند و تضعیف آنھا تضعیف امنیت جامعه تلقی می گردد پس ھیچ شخصی و 

گروھی و رسانه ای مجاز نمی باشد نیروھای نظامی و حتی لباس آنھا را چه با طنز و چه به 

                                                                 .  تمسخر و استھزاء قرار دھد طور جد مورد

 

                                               ************ 
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                                                                                                     شورای شھر:  

شورای شھر از آرزوھای مردم ایران بوده و یادگار مرحوم طالقانی تلقی می گردد که بالخره  

شھر ھا با رأی مردم تشکیل گردید ھر چند که شوراھای شھر از قوانین   بعد از سالھا در 

نه بافت قومیتی و دیدگاه مترقی بوده که مردم را در اداره شھرشان سھیم نموده اما متاسفا

از شھرھایمان شوراھای فعال و سالمی  ه مانع ازاین گردید که در بسیاریھای حزبی بست

داشته باشیم .در بسیاری از شھر ھا بخصوص شھر ھای کوچک در ترکیب اعضای شوراھای 

شھر قومیت ھا نقش بسزایی در انحصار آن داشتند به واسطه اینکه شخصی از قومی کاندید 

می گشت که تعداد آن قوم بیشتر بود آن شخص ھر چند صالحیت الزم را نداشته باشد 

براحتی وارد شورا می گردید و در شھر ھای بزرگ نیز شوراھای شھر جوالنگاه  احزاب 

شھر داری ھا بوده دورانی از رانت افع اقتصادی که در شھر ھا و سیاسی گردیده بود من

آغاز نمود بدین شکل شورای شھری که باید در خدمت تمام خواری و چپاول اموال مردم را 

                                      مردم باشد در انحصار قومیت ھا و احزاب سیاسی قرار گرفت .

ً راھی نیز برای جلوگیری از این موضوع متصور نیست فقط باید فرھنگ مردم را  البته تقریبا

 اینکه حضور فعالی در انتخابات داشته باشند افراد متعھد ،طوری بارور نماییم که مردم ضمن 

   متخصص دلسوزی را که صالحیت الزم را کسب نمایند در شورا به نمایندگی انتخاب نمایند .

در این راه پیشنھاداتی حداقل جھت کمتر رانت خواری پیشنھاد میگردد یکی بارور نمودن 

طوری قوانین را پایه ریزی نمود که مسائل ھمین موردی فوقی که اشاره شد و دوم باید 

سیاسی دخالت در مسائل شھری نداشته باشد یعنی اگر احزاب ھم این حق را داشته 

باشند که در انتخابات فعالیت نمایند باید کلیه مسائلی که در تبلیغات و یا برنامه ھای آنھا 

شورای شھر تھران منظورمی گردد خارج از مباحث سیاسی باشد (فراموش نگردد اولین 

جوالنگاه سیاسیون شده بود به طوری که شھر را فلج نموده بودند ) ھر چند که برنامه ھای 

شھری که احزاب ارائه می دھند یک مانور سیاسی می باشد اما لزومی ندارد که در 

 سومشورای شھر تھران در دور اعضای دستجات و مناقشات سیاسی چندان وارد شویم .(

میتواند باشد) و اما مورد سوم موضوع انتخاب شھردار می باشد .اگر چنانچه نشانه خوبی 

ً از طریق مردم انتخاب گردد و نیازی به آراء شورای شھر نداشته باشد  شھر دار مستقیما

شھر داده که در مناقصات و مزایده ھا و ی ضمن اینکه نیاز نیست باجی به اعضای شورا

مایند و از این طریق فساد و رانت خواری گسترش یابد پیمانکاری ھای  شھرداری دخالت ن

شھر را بدون دخالت حزبی و سیاسی و قومی ا داره خواھد نمود البته در این راستا به جھت 

اینکه خود شھرداران به انحراف و تبانی گرفتار نگردند الزم است تحت نظارت اعضای شورای 

ھمچنین زیر ذره بین  قرار گیرند وشھر و مقامات رسمی قضائی و امنیتی و انتظامی 

                                             خبرنگاران و مطبوعات امکان تخطی  بسیار پایین می آید .
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وظیفه اعضای شورای شھر نیز دادن برنامه و تصویب کارھایی که باید انجام شود و نظارت 

                .دخالت نخواھد داشت کلی بر امور شھری می باشد اما در مسائل اجرایی حق

                                                                

                                               ************ 
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                                                                                                        یه:یقوه قضا

یه یزیر بنایی و کلی تغییر یافت قوه قضاتنھا ارگان و قوه ای که بعد از پیروزی انقالب به طور 

ً کلیه اداری و نیروی انسانی آن تغییر نمود در حقیقت  ساختار بود یعنی از ھمان ابتدا تقریبا

ً تمامی قضات آن جدید بودند و حکام شرع دردادگاه ھا مستقر گردیدند و اکثر قضات  تقریبا

وی خود را گذرانده بودند قوانین نیز که روحانیونی بودند که در امر قضا اسالمی دوره ھای حوز

ً از ریشه اصالح گردید و در حق کیفری و... از ،حقوقی یقت در کلیه مسائل جزایی ،تقریبا

ت می گرفت استفاده گردید و تا کنون که شأشرع مقدس اسالم ن از به ظاھر قوانینی که

اسالمی و مدیریت  سی سال از انقالب می گذرد قوه قضایی داریم که سی سال با قوانین

                                                                                         حوزه  اداره شده است .

حوزه ھا و مدیریت آنرا بدرستی ارزیابی    جمھوری اسالمی یا تواننظام اگر بخواھیم کارایی 

ی سال مدیریت حوزه و مجتھدین و روحانیون نماییم باید با این قوه محک بزنیم قوه ای که س

فساد که در جامعه زیاد بوده   ،بیکاری با قوانین شرعی اداره شد (ھر چند مواردی چون تورم ،

ً منطقی از  در راندمان آن تأثیر منفی می گذارد اما به طور کلی می توان ارزیابی نسبتا

خش بود می توان به مدیریت حوزه و آن داشته باشیم ) اگر عملکرد این قوه رضایت ب عملکرد

سران جمھوری اسالمی امیدوار بود صرف نظر از خدماتی که این قوه داشته و از قضات 

شریفی که متحمل زحمات زیادی گردیده اند آیا عملکرد این قوه ی در این مدت سی ساله که 

قوه در  مدت بسیار طوالنی و کافی به نظر می رسد قابل قبول است؟ حداقل رئیس این

                                                 مقطعی اعالم نمود که ویرانه ای را تحویل گرفته است .

جامعه به  دانیم اگر امور قضایی عادالنه برخورد کند جامعه رو به عدالت میرود اما آیا ھمه می

                                                          در حال حرکت است. سمت عدالت ھدایت شده

رئیس  دارایی رھبر ،یه می تواند یقضا در قانون اساسی اصل مھمی وجود دارد که قوه 

جمھور،معاونین رئیس جمھور،وزیران ھمسر و فرزندان آنھا قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند 

ی و رانت خواری که بر خالف حق افزایش نیافته باشد در ھمین راستا بدلیل فساد ھای مال

ھا قانون دیگری بنام از کجا آورده اید مطرح گردید که اگر بواقع به آن رسیدگی می شد ریشه 

می گردید این قانون باید برای بسیاری از اشخاصی که در جامعه به نوعی با     فساد خشک 

دین حکومت سروکار داشته اند و ھمچنین خانواده ھای آنھا به مورد اجرا گذاشته شود ب

شکل کلیه مدیران میانی و باالتر،سفرا و کارمند ارشد سفارت خانه ھا ،قضات ، نمایندگان 

غیر دولتی مجلس و ھمچنین اشخاصی که به طور غیر رسمی در موسسات دولتی و 

 نظامی ، روحانیون و...را شامل می گردد و این امر ھم می فرماندھان ارشدمشغول بوده اند 

یه پیگیری شود. یگان مجلس تحقیق و تفحص گردد ھم از طریق قوه قضاتواند از طرف نمایند
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کلیه اشخاصی که به نوعی ثروت آنھا به یکباره نجومی باال رفته باید اثبات نمایند فرایند این 

یا ثابت نماید مبلغ پولی که بار اول بدست آورده  برای مثالافزایش ثروت شکل قانونی داشته  

خانه ای داشته که در اثر تورم ارزش آن باال رفته و در جریان اقتصادی از ارث بوده یا  اینکه

خاصی بدون رانت شرکت داشته و سرمایه گذاری نموده و بدین شکل فرآیند افزایش ثروت 

خود را تا حدودی اثبات نماید چنانچه عده ای از آنھا نتوانند ثابت کنند که چگونه ثروتشان بدین 

قسمتی از اموال آن با تشخیص قاضی مصادره گردد و به طور اطمینان جا رسید باید تمام و یا 

این مصادره ھا موجب تضعیف امنیت مالی و اقتصادی نمی گردد در حقیقت از یک پولشویی 

جلوگیری نموده اند و با این کار بزرگ ھیچ کس جرأت نمی کند بنام خود و یا بستگان خود 

شود چرا که بعد از سالھا ھم اگر بخواھد آن پولھا را رانت خواری نموده و به کنز مال مشغول 

ھر چند قسمتی از رشد فساد و دزدی  بگوی از کجا آورده اید باشند.استفاده نمایند باید جوا 

و غارت و مشکالت اخالقی ریشه در جاھای دیگر دارد اما آیا این قوه توانست حداقل آن را 

                                              کشیده نشود . محدود نماید که جامعه این چنین به ابتذال

سالھا طرز تفکر سردمداران این قوه ، اداره دادگاه ھای آن با حاکم شرع بوده یعنی شخصی 

ً از تخصص ھای فنی که یک حقوقدان در  که در حوزه اطالعات حوزوی داشته (و معموال

وم ھستند) بعنوان مطلق العنان درست به می نمایند محر   دانشگاه ھا طی تحصیل کسب 

سال پیش دادگاه را اداره کرده و حکم صادر می نمود و بعد ھا ھم که دادسرا ھا  ١٤٠٠مانند 

ت منصفه حرفی به میان آمد شاھد ھستیم به بسیاری از أتشکیل گردید و از وکیل و ھی

که از قوانین می گردد راه  دادگاه ھا باز ھم با محوریت ھمان قاضی و با تفسیر ھای متفاوتی

به جلو می برد . کارچاق کنی در دادگستری ھا زبانزد شده است در دادگاه ھا بجای اینکه 

سئوال نمایند وکیلتان کیست از نام قاضیتان می پرسند اگر این قوه درست عمل می کرد 

                                      رانت خواری و فساد مالی این چنین در جامعه رشد نمی کرد .

عملکرد دادگاه ھا را در خصوص پرونده ھای بزرگ مفاسد اقتصادی شاھد ھستیم افراد  

گمنام را به اعدام محکوم می نمایند تا نمایشی از قدرت قاطعیت دادگاه ھا را به اثبات 

یی که برسانند و آنھایی که رانتی در قدرت دارند محکوم به زندان می گردند آن ھم زندان ھا

بیشتر شبیه ھتل است و بعنوان مأموران خرید بیشتر خارج از زندان به سر می برند در دادگاه 

بیشتر گوششان به سفارشات جمع است و در  سیاسی نیز مشخص گردیده که قضات ھای

 قضایی. حقیقت اکثر محاکمات سیاسی با اغراض سیاسی ھمراه است و نه محاکمه عادالنه

                                                     

 ھر جا شخصیتی را بخواھند در توقیف فله ای روزنامه ھا که بسیار با صالبت عمل می کنند و

العموم زحمت اینکار را می  به دادگاه بکشانند به جھت اینکه شاکی خصوصی نداشته مدعی
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حه دار می گردد مانند کشد.این در حالی است که در پرونده ھایی که احساسات جامعه جری

حمله به کوی دانشگاه از مدعی العموم خبری نیست .به شخصی که معترض بعضی از 

مسائل است اتھام محاربه به آن وارد می نمایند و شخصی که یکی از اعضای شورای شھر 

سال زندانی ھتلی میدھند . درمسائل زندان کھریزک نیز دادستان بعنوان مجرم 2را ترور نمود 

                                                                                               .شد شناخته یاصل

     المی و مدیریتمتاسفانه نه تنھا این قوه نمره منفی می گیرد بلکه نظام جمھوری اس

من در گیرند  نمره منفی می دیه داشته انیبی بدیلی در اداره قوه قضا حوزه ھا نیزکه نقش

ً نمیدانم در خصوص این خصوص کلیه ارگان ھا پیشنھا دات اصالح گرایانه ای داشته ام اما واقعا

قوه چه پیشنھاد اصالح گرایانه ای داشته باشم. آخر بھتر از علما آن اشخاصی که در اخالق و 

  ؟پیدا نمود می توان کسی را بھتر ودر احکام اسالم سر رشته دارند  آداب اسالمی غوطه ورند

نسل ھای قبل ر زاییده و تراوش شده دانشمندان علم حقوق نیز مانند بسیاری از علوم دیگ

جامعیت کاملی یافته و بسیار مانند علوم دیگر اکنون در غرب  ھستند این علوم نیز به

پولشویی و... و ھمچنین  تخصصی گردیده با توجه به مفاسد امروز از قبیل فساد ھای مالی ،

امع است و موجب تخلفات و جرائمی می گرفته از صنعتی شدن جوریشه الت روانی که مشک

م حقوق آمده تا بتوانند انشناسی و جامعه شناسی به کمک علعلوم تخصصی رو گردند 

قوانینی را تصویب نمایند و به اجرا گذارند که با در  نظر گرفتن ھمگی جوانب بتوانند معضالت 

ند البته با در نظر گرفتن اینکه قوانین اسالمی و شرع مقدس اسالم قضایی را حل و فصل نمای

جوابگوی بسیاری از امور جزایی  و کیفری ما می باشد و ھمچنین با توجه به اینکه مملکت ما 

از قوانین شرع پیروی نموده به ھمین جھت الزم است در نتیجه بايد باید اسالمی اداره گردد ،

و يا به عبارت ديگر از علم حقوق (ھمانگونه كه قبالً اشاره جدید قوانین از  قوانین اسالمی 

نموديم علوم و از جمله ھمین علم حقوق به طور مجرد در خدمت انسانیت واقع مي گردند و 

نیز کمک بگیرد و طوری با ھم تلفیق پسوند اسالمي يا غیر اسالمي براي آنھا معنايي ندارد ) 

نین جدید وھم مسائل شرعی اسالمی  رعایت شده باشد گردند که در احکام صادره ھم قوا

به طور کلی احکام صادره تناقضی با شرع مقدس اسالم نداشته باشد مگر در مواردی که 

خالف عرف بوده (بحث عرف و شرع) که آن ھم با تشخیص مجتھدین یا مجمع تشخیص 

                                                                                        مصلحت قابل حل است  .

البته آن قسمت از قوانین قضایی دنیاي غرب كه تحت تأثیر مكاتب و مذاھب و فرھنگ خود 

ً مسائلی  بوده و با فرھنگ اسالمي ما مطابقتي ندارد به ھیچ وجه مد نظر نیست بلكه صرفا

ستی مورد استفاده قرار گیرد .      كه با تعقل و كارشناسي حقوقی و علمی تكامل يافته باي

می گردند  ص و کسانی که مصداق محارب معرفی در اين خصوص مي توان به موضوع قصا
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نگاھی  داشت در تعريف محاربین چه نكاتی مد نظر بايد باشد اينكه شخصی مسلحانه علیه 

مايد ھر می باشد يا ھر شخصی كه علیه حاكمیت موضعگیری ن  حاكمیت اقدام نمايد محارب

چند با پرتاب سنگ يا دادن شعار و يا...می توان آن را در زمره ی محاربین قرار داد اين موضوع 

به خصوص در مسائل اخیری كه بعد از انتخابات دولت دھم رخ داد اھمیت خود را دو چندان 

را معادل   نموده به طوری كه بعضي محافل غیر رسمی برخي از  فعالیت ھای  غیر مسلحانه

ً بايد مشخص گردد كه پارامتر  محاربین قلمداد نمودند پس بخاطر رفع ھر گونه سوء تعبیر  دقیقا

ھاي اين گونه جرم ھا چه مي باشد اين موضوع ھم براي كساني كه قصد فعالیت دارند تا 

آنجايي كه از نظر قانون شامل محاربین نگردند مھم بوده، و ھم براي وكال و مھمتر براي قضات 

                                                                                 ايد روشن و شفاف باشد .نیز ب

ھمچنین در خصوص موضوع قصاص، آيا قصاص را بايد به مثابه گذشته و درزمان صدر اسالم 

ا غیر عمد قتل عمد و ي نگريست و يا موضوعات دنیاي جديد مي تواند در آن تأثیر گذار باشد .

قتلي كه بدون برنامه ريزي بوده و اتفاقي صورت مي گیرد به  ھر دو شامل قصاص مي گردد ؟

مانند قتل با برنامه ريزي شده از قبل ھر دو شامل قصاص مي گردد ؟چه پارامتر ھايي در 

خصوص قتل ھا بايد در نظر گرفته شود؟آيا سن افراد ، جنسیت آنھا، مشكالت روحي و رواني 

دي كه زائیده دنیاي امروز است و ... در اين موضوع تأثیر گذار مي باشد  آيا الزم است در و ما

خصوص ھر قتلي رضايت ولي آن را گرفته تا قصاص صورت نگیرد و به ديه بسنده گردد ؟به ياد 

سال بیشتر نداشت به دلیل يك درگیري بدون  ١٧مي آوريم جواني كه در ھنگام جرم       

و اتفاقي جوان ديگري را به قتل رسانده بود و با وجودي كه بسیاري از اشخاص از  برنامه ريزي

پدر و مادر مقتول استمداد طلبیدند كه از حق خود گذشته و درخواست  قصاص ننمايند اما 

در حالیكه ما  . بالخره با عدم رضايت والدين مقتول ، حكم قصاص در مورد آن جوان اجرا گرديد

شخصیت ھاي مھم سیاسي (در اوايل انقالب ) طي يك ته ايم كه يكي از داش   مواردي را

درگیري فیزيكي ھنگام شكار بدون قصد قبلي و بدون عمد (البته به قول خودش)شخصي را با 

تیر تفنگ شكاري مي كشد و با وجودي كه اولیاي دم سالھا بدنبال قصاص بودند اما موضوع 

يا موردي ديگر در خصوص يكي از فرزندان روحانیون خاتمه يافت و آن شخصیت آزاد گرديدو 

معروف كه يكي از افراد نیروي انتظامي را به قتل رسانده بود بالخره ايشان نیز بیگناه شناخته 

شد و آزاد گرديد شايد در ھر دو موردمسأله بدون رضايت كامل اولیاي دم ھمراه نبود اما 

ود اما در ھر صورت راھي غیر از قصاص نیز مي بالخره با  پرداخت ديه موضوع فیصله پیدا نم

تواند ممكن باشد  آيا امكان اين نبود كه قاضي بنا به تشخیص خود ديه را جايگزين قصاص 

ً قوه قضاییه بايد قوانین مصوبي در اين خصوص داشته باشند تا قضات  نمايد البته مطمئنا

در دادگستري ھا و دادگاه ھا حاكم  بتوانند حكم الزم را صادر نمايند (ھر چند اين روش حسنه

است كه دست اندر كاران امور قضا به طور طوالني ترتیب جلساتي را مي دھند و سفارش به 
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گذشت قصاص مي نمايند ) آيا زمان آن نرسیده است كه موضوعاتي از اين مقوله نیز با 

قوقدان ھستم و نه پیشرفت علوم حقوق در دنیاي امروز تطابق داده شود البته اين جانب نه ح

از مسائل قضایي اسالم سر رشته دارم اما مي دانم كه اينگونه احكام نه با دنیاي توسعه 

يافته امروز و نه با عرف مردم جامعه ما تطابق دارد و نیاز است مجتھدين گرامي و علما معظم 

ي اسالمي راه چاره اي براي اين تناقض عرف و شرع بیابند و به جھت اينكه كشورمان جمھور

بوده و احكام اسالمي بايد در آن جاري باشد به ھمین منظور كالم مجتھدين به عنوان 

مي باشد . ھرچند كه بنا به گفته قرآن كريم در قصاص    فصل الخطاب  ن دين اسالم نگھبانا

حیات آرمیده  است و چنانچه به اين موضوع با تساھل برخورد  گردد ممكن است موجب جري 

افراد گردد و به آساني و بدون ترس مرتكب قتل گردند لذا الزم است علما  شدن بعضي

مصداق ھاي قصاص را به طور شفاف براي مردم تبیین نمايند. در خصوص ساختار قوه قضاییه 

به دستور و پیشنھاد رھبر انتخاب می گردد باید ترتیباتی داده شود که  قضاییه قوه ریاست

امعی از آن قوه داشته باشد و در موارد خاص به تذکرات مجلس خبرگان نظارت دقیق و ج

یه از یھمچنین باید ترتیبی داد که رئیس قوه قضا مجلس شورای اسالمی نیز رسیدگی نمایند.

)  با سابقه و معروف که پرونده آن  ، زن يا مرد (اعم از روحانی و غیر روحانی وکال و قضات

پرونده آن نباشد و مدیریت موفق آن قبالً  مشخص و شفاف بوده و ھیچ اشکال و ضعفی در

اثبات شده باشد، شخصی که شجاع و مدبر بوده و فشار ھای سیاسی در آن اثر ننمایدو به 

جناح ھای سیاسی نیز گرایش نداشته باشد، انتخاب گردد کسی که ھم مسلط به علوم 

                                    .باشد تسلط داشتهحقوقی جدید باشد و ھم به مسائل شرعی 

                                               

                                               ************ 
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                                               نظام جمھوری اسالمی و والیت فقیه و مجلس خبرگان:

درصد رأی  ٢/٩٨بعد از پیروزی انقالب در رفراندوم بزرگی مردم به نظام جمھوری اسالمی با  

گذشته مردم در راھپیمایی ھای متعددی ثابت نمودند که خواھان  دادند ودر طول سی سال

ً انجام شده    نظام جمھوری اسالمی می باشند و حتی در اعتراضات گسترده ای که اخیرا

نسبت به نظام جمھوری اسالمی قانون اساسی و والیت فقیه اعتراضی صورت نپذیرفته و 

والیت فقیه مد نظر داشته و در این اصل ساسی و آنھا را قبول دارند البته اصالحاتی در قانون ا

خصوص اشاراتی داشته اند .در طول سی سال گذشته به طور متناوب متوجه قوانینی 

گردیدیم که دارای نقص ھایی بوده اند و این نقصھا ممکن است  انحرافاتی را سبب گردد و 

                    سئوال ببرد .تخلفاتی را موجب شود که  جمھوریت نظام و یا اسالمیت آنرا زیر 

نظر به اینکه اکثریت مردم ما را شیعیان اثنی عشری تشکیل می دھند و با توجه به اینکه  

حکومت از آن خداست پس باید در رأس مملکت شخصی که معرف والیت فقیھی با اختیارات 

نمی کند       فرقیمطلقه باشد یک فقیه مدیر،  مدبر ، شجاع ،عادل وآگاه به زمان باشد .و 

که فقیه زن باشد یا غیر روحانی مھم این است که آن شخص دارای آن ویژگی ھا باشد که 

توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد مجلس خبرگان نیز از فقیھانی تشکیل شده که آنھا 

ھا که دارای این ویژگی ایرانی  شیعه ھم می توانند غیر روحانی و از خانمھا باشند بالخره ھر

                                                                           باشد می تواند رھبر مملکت گردد .

بعضی ھا ممکن است ایراد بگیرند که چرا باید یک فقیه در رأس مملکت باشد در پاسخ باید 

ت مردم نیز از شیعیان انقالب ما یک انقالب ایدئولوژیک بود و مردم خواھان اسالم و اکثریگفت 

در بسیاری از کشورھا اختیارات فقیه و رئیس جمھور اثنی عشری می باشند ھمچنین 

(رئیس جمھور) و چه بھتر که این اختیارات در  می باشددر دست یک نفر  و مشترک است

امکان دیکتاتوری و  دست دو نفر باشد یعنی ھم فقیه داشته باشیم و ھم ریاست جمھور و

اده از اختیارات وسیع ھم کمتر می گردد ضمن اینکه در تعریف والیت فقیه شخصی سوء استف

چه بھتر که این چنین شخصی  را داریم که اسالم شناس ،مدیر ، مدبر و... می باشد و

قسمتی از مسئولیت ھا را دارا باشد ھمچنین ممکن است عده ای اعتراض نمایند که چرا 

می گردد در جواب آنھا نیز باید گفت تمام مناصب در   ون انتخابفقیه از میان زنان یا غیر روحانی

مملکت حق تمام آحاد آن مملکت است و قبالً ھم ثابت نمودیم که زنان نیز مانند مردان 

قابلیت اداره مملکت را دارند و مھم آن ویژگی ھایی است که باید یک فقیه دارا باشد(ھر چند 

نبایند چندان نگران باشند چرا که در کشورھایی که بیش که آنھا که این طرز تفکر را دارند 

ازدویست سال در قانون آنھا آمده که زنان مجازند در باالترین پست ھا نیز بنشینند ھنوز امکان 

                                                                    اشغال آن پست ھا را کسب نکرده اند ) 
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سال  ١٢ان حکومت والیت فقیه بھتر است محدود تعیین گردد برای مثال ھمچنین  مدت زم

دیگر نیز می تواند تمدید گردد و تمدید  چھار سالسبی باشد که برای می تواند مدت منا

                                                   نباید صورت پذیرد.مدت متوالی و یا متناوب بیشتر از آن 

ومت موجب می گردد که ھیچگاه دیکتاتوری صورت نگیرد ھمچنین در ھیچ محدودیت حک 

کشور مترقی شخصی را که دائم در قدرت باشد در قوانین آن نمی بینیم . بعبارت دیگر از 

توان استفاده کرد  اگر نیک  ویژگی ھا باشد می  استعدادھای فقیه دیگری که دارای ھمین 

خاب دارای شرایط الزم است بسنجیم حداقل باید آدم بیندیشیم فقیھی را که در ھنگام انت

کاملی باشد که ضمن اینکه مدیر و مدبرو فقیه بوده باید آموزه ھای اخالقی و کماالت الزم را 

این چنین اشخاص حداقل در  به طور معمولطی کرده باشد و عدل آن نیز زبانزد باشد که 

یشان را به سن بازنشستگی می رساند سال نیز بعد از آن ا ١٢ھستند و  ٥٠سنین بیش از 

بھتر است ولی فقیه از نظر سنی پیر و فرتوت نباشد ایشان ھر چقدر سر زنده باشد بھتر می 

تواند به حکومت داری رسیدگی نماید(ھر چند که امام خمینی که دارای سن زیادی بود به 

          .نمی باشد)  حشمولیت آن بنظر به صال خوبی توانست از عھده وظایف خود بر آید اما

        

در حقیقت امام معصوم است که می تواند دائم العمر حکومت داشه باشد و از نظر فقھی و  

                                              سیاسی تعویض ولی فقیه ھیچ ضعفی را در خود ندارد .

یید صالحیت آنھا گزینشی نباشد و در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان نیز بخاطر اینکه تأ

مانند امروز تأیید صالحیت آنھا توسط اعضای شورای نگھبان که خود آنھا نیز توسط رھبری 

انتخاب می گردند دچار تسلسل دور باطل نگردیده الزم است توسط مجتھدین صالحیت آنھا 

یا اداره اطالعات رد  تأیید گردد و چنانچه  صالحیت آنھا از جانب دادستانی یا نیروی انتظامی

مجمع تشخیص مصلحت شکایت خود را ارسال دارند (پیشنھاد به گردید  آنھا می توانند 

                                                    . اصالحیه یکی از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت)

نظام را ایشان ھمچنین در بحث اختیارات والیت فقیه به مانند گذشته سیاست ھای کلی  

تعیین می نماید و کمافی السابق ھمان اختیارات را که در قانون اساسی آمده است را 

داراست و امضاء حکم ریاست جمھوری بعد از تأیید شدن آن الزامی است و عزل ریاست 

یه و مجلس یا شورای مصلحت نیز الزامی یبعد از عدم کفایت ایشان توسط قوه قضا جمھور نیز

ً   )بدلیل اھمیت موضوع و مقام ریاست جمھوری باید د اصالحیه جدیدپیشنھامی باشد( حتما

عدم کفایت رئیس جمھور را  یه،مجمع تشخیص مصلحت)یدو قوه از سه قوه (مجلس،قوه قضا

           .                                                                                                  تایید کند
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با عنایت به اینکه رئیس قوه مجریه با رای مردم انتخاب می گردد اما ایشان و کلیه وزرا در  

مقابل نظارت مجلس قرار دارند و باید پاسخگوی مجلسیان باشند ولی فقیه و رئیس قوه 

قضاییه (بدلیل اھمیت و بحث استقالل قوا) باید پاسخگوی مجلس خبرگان بوده و طبق قانون 

ساسی مناصبی را که ایشان منصوب می نمایند مانند  ریاست نیروی مسلح ، تشکیالت قوه ا

قضاییه به غیر از رییس قوه ، رئیس صدا و سیما و... ھمچنین وزیر اطالعات(با توجه به اینکه 

رھبر در تعیین آن باید نقش اساسی داشته باشد) باید تحت نظارت نھادی که می توان 

ی از برگزیدگان مجلس شورا، مجلس خبرگان ، مجمع تشخیص مصلحت و اعضای آنرا ترکیب

قوه مجریه و ھمینطور نھاد رھبری که ریاست این مجمع را رھبر معین خواھد نمود قرار داد ( و 

یا منتخبی از اعضای مجمع تشخیص نظام توسط خود مجمع به ریاست نماینده رھبری) این 

ه این نھاد نظارتی اجرایی درباره نھاد ھای امنیتی موضوع بسیار مھم بوده و نظر به اینک

،اطالعاتی ، قضایی و انتظامی فعالیت می کند الزم است از اعضای کمتری تشکیل یابد تا 

ضمن اینکه ھوشیارانه عمل کرده و و اطالعات درون جلسات آنان به آسانی به بیرون درز 

مبادا این نھاد ھا خودسرانه عمل  ننماید و با سرعت بیشتری به وظایف خویش بپردازند که

امنیت آنھا حفظ  کرده و پاسخگوی اعمال خود باشند ضروری است شأن و اعتبار و اطالعات و

شود.و بسادگی دخالتی در کار آنھا صورت نگیرد.   از دیگر وظایف این نھاد می توان به نظارت 

                    . ی نام برد به قانون اساسی و یا رسیدگی به تخلف کلیه قوا از قانون اساس

در خصوص مبحث مطلق بودن اختیارات والیت فقیه باید اشاره داشت که با توجه به اینکه 

ً مسئولیت ھای  حکومت ازآن خداست که به پیامبر و ائمه و اولی االمر میرسد پس طبیعتا

نسان بوده و ولی فقیه مطلق می باشد اما در قانون اساسی بخاطر اینکه فقیه نیز یک ا

دیکتاتوری  صورت نگیرد (و در طول این سی سال نیز ثابت شده است در بعضی مواقع ولی 

که در قانون اساسی بوده و در عرف  یفقیه تند روی ھایی داشته که می شد با قوانین

جامعه بوده جلوی آن را گرفت) اختیارات آن را محدود به ھمانی که در قانون اساسی آمده 

                                                                                                        . خالصه کرد

ً وظیفه دارد آن چیزی را که الزم بوده امر نماید در این بین چنانچه  اما ولی فقیه شرعا

گرفته است و دستوری که داده توسط مسئولین امر اجرا شود که دیگر حالت قانونی خود را 

اگر این دستور انجام نگردد دیگر مسئولیتی بر عھده والیت فقیه نمی باشد توضیح آنکه در 

 ً صدر اسالم نیز مثالً مولی علی در جنگ صفین و یا امام حسن در جنگ با معاویه شرعا

می نماید اما زیر مجموعه در حقیقت از فرمان سرپیچی می کنند خود   دستور حمله را صادر 

خود آن دستور انجام نشد البته طبیعی است نتیجه آن ھر چه شد متوجه ھمان اشخاصی  به

ً اگر مردمی تصمیم غلطی بگیرند خود آن مردم گریبان  شد که این تصمیم را گرفتند یعنی فرضا

                                                                                گیر آن تصمیم غلط می گردند  .
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در  ٧٩توان به اعالمی که آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه درسال برای نمونه ای دیگر می

 ً خصوص تصویب نکردن آزادی ماھواره به مجلس ششم ارائه داد اشاره کرد از جھتی شرعا

اجراي آن آقای خامنه ای وظیفه خود می دانست که این موضوع را به مجلس اعالم کند و با 

به خود گرفت حال فرض می نماییم مجلس  قیقت این مطلب حالت قانونیمجلس در حط توس

ً مسئولیت این موضوع نیز  این گفتار را نمی پذیرفت خوب ضمن اینکه تصویب نمی گردید شرعا

اصوال در زمان ائمه طاھرین و امامانی که در راس حکومت بودند نیز به متوجه ولی فقیه نبود .

می شد و اعتقاد داریم که در زمان امام زمان ھم که حکم امام نافذ و الزم  ھمین منوال رفتار

االجراست به زور انجام نمی شود و به طور یقین در آن زمان خداطوری مقدر می نماید و 

اسباب آنرا آماده می کند که مردم و مسئولین با رضایت کامل و داوطلبانه تحت فرمان ولی امر 

                                                                                             قرار داشته باشند     

می باشد مثالً برای مثال فوق ھیچ  نکته ای که حائز اھمیت است برخورد با این موضوع  

کس حق ندارد به ولی فقیه اعتراض نماید که چرا خارج از وظایف قانونی (که در قانون 

ً وظیفه دارد ھر مطلبی را که  اساسی آمده)عمل نموده است چرا که گفتیم ایشان شرعا

می پذیرفت که دیگر مطلب قانونی آن    احساس نمود اعالم نماید و ضمن اینکه اگر مجلس 

حل می گردد ھمچنین اگر مجلس ھم نمی پذیرفت کسی حق ندارد این سخن رھبری را 

ً این جرم باید مورد تمسخر و مورد استھزاء قرار دھد که د ر اینصورت جرم تلقی گردیده و قانونا

بررسی قرار گیرد از طرف دیگر چنانچه مجلس این توصیه را نپذیرفت احدی حق ندارد علیه 

مجلس صحبتی نماید و صحبت علیه مجلس نیز اگر چنانچه تبدیل به یک موضوع اعتراض 

                                                              .اجتماعی وسیعی گردد جرم تلقی می گردد

                                                                          

                                               ************ 
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                                                                                                     شورای نگھبان:

شورای نگھبان یکی از ارکان ھای مھم جمھوری اسالمی می باشد که مسئولیت نگھبانی از 

احکام اسالمی و قانون اساسی  را  دارد و تشخیص اینکه مصوبات مجلس با اسالم و قانون 

اشد با شورای نگھبان بوده و فقط مجمع تشخیص مصلحت است اساسی مغایرت نداشته ب

که می تواند احکام شورای نگھبان را نقض کند در این اصالحیه شورای نگھبان چھارده نفر 

تعیین گردیده که ھفت نفر از آنھا فقھایی ھستند که توسط رھبر انقالب تعیین می گردند که 

دگان مجلس شورای اسالمی می باشد که با وظیفه آنھا فقط بررسی قوانین تصویبی نماین

ر دیگر نیز حقوقدانانی ھستند که به پیشنھاد فنظر اسالم مغایرتی نداشته باشد و ھفت ن

رئیس قوه قضائیه و با رأی مجلس شورای اسالمی انتخاب می گردند که وظیفه آنھا نیز 

ی مغایرتی بررسی قوانین تصویبی مجلس شورای اسالمی می باشد که با قانون اساس

                               . می گردند ھمگی آنھا به مدت شش سال انتخاب نداشته باشد که

علیھذا این شورا ھیچگونه مسئولیتی در خصوص نظارت بر جریان انتخاب ھا و ھمه پرسی ھا 

با حقوقدان ھای شورای نگھبان می  مسئولیت نخواھد داشت در تفسیر قانون اساسی نیز

                                                                                                                 د.باش

در عمل به واسطه اینکه بعضی کاندیداھای نمایندگی مجلس به شورای نگھبان نیاز داشتند 

ند ھمچنین اینگونه در طیف فکری آنھا جذب شده و عمالً کارایی خود را از دست می  داد

نمایندگان چنانچه قابلیت آوردن رأی را نیز داشته باشند مورد رضایت شورای نگھبان بوده و 

ً اگر تخلفاتی داشتند مالحظه نگردد و عکس نمایندگانی که در خط فکری بر  ممکن بوده احیانا

انتخابات  در خصوص نظارت در شورای نگھبان نبوده صالحیت آنھا ممکن است تأیید نگردد و

مجلس خبرگان با توجه به اینکه اعضای شورای نگھبان توسط رھبر انتخاب می گردند و رھبر 

توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد در نتیجه تایید صالحیت اعضای مجلس خبرگان غیر 

به ھمین منظور الزم  مستقیم با نظر رھبر می تواند تلقی شود و این دور،باطل می باشد

گردد ھمچنین در فرآیند نظارت بر انتخابات نباید  حذفاستصوابی به طور کلی است نظارت 

وظیفه شورای نگھبان ھمان نظارتی است که بر  و تنھا ھیچ نقشی داشته باشد مھمترین

                                                                                                قوانین مجلس دارد.

  

                                               ************ 
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                                                                                                          قوه مجریه :

ور است و مسئولیت اجرای پس از مقام رھبری رئیس جمھور عالی ترین مقام رسمی کش

قانون اساسی و ریاست این قوه را به عھده دارد .رئیس جمھور برای مدت چھار سال با رأی 

بال    مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجد د او به صورت متوالی برای یک دوره دیگر

وری بعد از اینکه ھر رئیس جمھ مانع است در اینجا اصالحیه ای به این قانون اضافه می گردد :

در مرحله دوم نیز انتخاب گردید دیگر نمی تواند در ھیچ مرحله ای (چه به طور متوالی یا 

ً کاندید گردد  به عبارت دیگر ھر رئیس جمھور اگر در یک مرحله ریاست جمھور  متناوب )مجددا

و اگر در دور بعد به  گردید در دور بعد اگر انتخاب نگردید دیگر نمی تواند در انتخابات کاندید گردد

طور متوالی انتخاب گردد در دوره ھای دیگر چه به طور متوالی و چه متناوب حق کاندید شدن 

                                                                                                              را ندارد .

و با ھر مرامی که باشند ، مسلمان یا غیر مسلمان ،  ھر شخصی ایرانی اعم از زن یا مرد 

سکوالر یا اھل کتاب می تواند کاندید ریاست جمھوری گردد. این شخص چه به طور شخصی 

کاندید شده باشد یا نماینده حزبی با ھر گرایشی باشد (زمانی که قبول نمودیم که احزاب با 

ند پس این حق طبیعی آنھا بوده که در ھر گرایشی که داشته باشند می توانند فعالیت نمای

مھمترین ویژگی که  انتخابات ھا کاندید معرفی نمایند ) حق دارد در انتخابات شرکت نماید .

باید کاندیدا ھا داشته باشند پایبندی به نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی و رھبر 

صورت دھند ( این به  مملکت می باشد ایشان مجاز نیستند علیه مبانی گفته شده اقدامی

این معنا نیست که اعتقاد به موارد فوق داشته باشد بلکه باید التزام به آنھا داشته باشد 

     البته ایشان به طور قانونی می تواند در خصوص قوانین پیشنھادات اصالحی را نیز بدھند )

یه و یقضاعزل ریاست جمھوری نیز توسط دو قوه از سه قوه مجمع تشخیص مصلحت ، قوه 

                                                                                        مجلس امکان پذیر است. 

ی کمتر شده و دولت و مدیریت باید بسیار کوچک گردد دولت قانون اساسی ٤٤طبق اصل 

ھمیت دولت بیشتر حالت نظارتی داشته باشد و به بخش خصوصی و خصوصی سازی ا

چنانچه دولت به حداقل وزارت خانه ھا رسید در  بیشتری داده و مدیریت آنرا افزایش دھند

                                                      .   حقیقت قوه مجریه تا حدودی محدود شده است 

 رھبریھمچنین پیشنھاد اصالحی میگردد که وزیران اطالعات و ارشاد اسالمی با ھماھنگی 

انتخاب گردند البته تحقیق و تفحص و استیضاح دولت و وزراء از  یا مجمع تشخیص مصلحت

                                                                          .حقوق نمایندگان مجلس می باشد 

www.ParsBook.org



 
111 

 

آن مدیرانی  (مدیران میانی شامل ھمچنین پیشنھاد اصالحی می گردد که کلیه مدیران میانی

ً مجری برنامه ھای سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی دولتھا می  می گردد که صرفا

باشد که از زیر مجموعه معاونین وزراء شروع شده و روسای شرکت ھای بزرگ ، روسای دوایر 

دولتی،مقامات ارشد سفارت خانه ھای زیر مجموعه سفیر،روسای دانشگاه ھا و ادارات بزرگ 

مدیران میانی انتخاب  و پرورش و...را شامل می گردد ھمچنین مدیران پایین نیز توسطآموزش 

از ناحیه مجمع تشخیص مصلحت انتخاب گردند و فقط در زمانی که وزراء و  می گردند )

معاونین آنھا با استدالل اعالم نمودند که آن مدیران ھماھنگ با انھا نیستند از طریق مجمع 

ً خود م                                       جمع شخص دیگری را جایگزین آن می کند .عزل و مجددا

                                     این اصل می تواند بسیار مترقی باشد و دالیل خاص خود را دارد

یکی از عواملی که موجب رانت خواری در مملکت گردید ھمین موضوع مدیران بوده است از  

این مدیران به سبب اینکه به منابع قدرت وصل بودند دارای امتیازات ویژه ای شده جھتی خود 

اند (و اگر سرمایه آنھا را قبل و بعد از مسئولیت خود ارزیابی کنیم متوجه می شویم که 

بسیاری از آنھا سوء استفاده ھایی داشتند ) دوم ھمیشه سودی که این مدیران برای دیگران 

خود وزراء و...) چه از نظر سیاسی ( مدیران ھمیشه به  ندگان مجلس ،(اشخاص متنفذ ،نمای

دلیل نفوذ و ارتباطشان با کارمندان و مردم پتانسیل رأی قابل توجھی می توانند داشته باشند 

)و چه از نظر مالی (مدیران با توجه به دراختیار داشتن موسسات و شرکتھا و ادارات  بزرگ 

، مسائل مالی شرکت خرید ھای آن و...می توانند ذی نفوذ موثری  خود در مناقصات ، مزایدات

تلقی گردند ) می توانند  داشته باشند سعی می کنند به نوعی آن مدیران را در اختیار 

نمایندگان  داشته باشند  به ھمین منظور در بسیاری موارد دیده شده که اشخاص متنفذ ،

یران امتیازات ویژه ای به ھمدیگر دادند و بدین مجلس ،وزراء بابت در اختیا ر داشتن آن مد

صورت است که فساد ھای مالی و رانت خواری در کشور توسعه پیدا نمود و در کلیه ارکان ھا 

مد نظر باشد و با نظارت بر آنھا حسن اجرای کار  جای اینکه شایسته ساالریسرایت نمود ب

ً به مرحله باالترین رتبه فساد در بین در نظر گرفته شود این معامالت سیاسی ایران را تقری با

سوم بدلیل اینکه مدیران بر اساس سفارشات منصوب می شدند  دولت ھای جھان رساند

با تعویض دولت کلیه مدیران بیشتر آنھا از نظر تخصصی ھم کارایی الزم را نداشتند ھمچنین 

  ص نیز بودند تغییر می یافت و بدین شکل اگر چنان چه مدیرانی صاحب تجربه و تخص تغییر

                                                          می یافتند و ادامه برنامه آنھا نیز عقیم می ماند .

تی که وابستگی جناحی و سیاسی نداشته باشد از افرادی که در طول أپس بھتر است ھی 

طور طویل المدت به عنوان مدیران سالیان گذشته دارای تجربه و تعھد الزم را دارا باشند به 

(فرایند کنترل و نظارت بر این مدیران باید دقیق برنامه نویسی شود تا میانی استفاده گردند
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که در اینجا پیشنھاد گردیده این مھم را مجمع تشخیص مصلحت انجام  انحرافی صورت نگیرد)

بکند و   خود انتخاب نمی تواندبا توجه به اینکه دولت کوچک گردیده و مدیران میانی نیز   دھد.

انتخاب گردد  ی یا مجمع تشخیص مصلحتوزیران امنیت و ارشاد نیز باید با ھماھنگی رھبر

پس دیگر نیازی به گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمی باشد در این خصوص به دو دلیل عمده 

                                                                                        .می توان اشاره کرد  زیر 

سیاسی  ،ھر دولتی دارای تفکرات و برنامه ھای خاصی در زمینه ھای اقتصادی ، فرھنگی .1

و...بوده که مردم به واسطه آن برنامه ھا به آن رئیس جمھور رأی دادند  و باید بتواند بعد از 

برنامه    باید دست دولت باز بوده که بتواند روی کار آمدن برنامه ھای خود را ارائه نماید و 

ھای خود را با اشخاصی که مورد نظر دارد انجام دھد (البته صالحیت وزیران نباید از ناحیه قوه 

و وزراء نیز باید به مبانی نظام جمھوری  رودیه و مراکز امنیتی و انتظامی زیر سئوال بیقضا

ور می تواند در خصوص رد صالحیت وزراء از ھمچنین رئیس جمھ اسالمی و... پایبند باشند

.بدالیلی که در مبحث رانت خواری گفته 2 پاسخی روشن بخواھد.مجمع تشخیص مصلحت 

     شد و به جھت اینکه وزراء نباید به ھیچ وجه نیازمند نمایندگان مجلس و اشخاص ذی نفوذ

س کما فی السابق پا بر جا و ... قرار بگیرند. ھرچند که استیضاح وزراء توسط نمایندگان مجل

                                                                                                          می باشد .

نظارت درانتخابات مختلف (ریاست جمھوری ، مجلس شورای اسالمی ،مجلس خبرگان و...) و 

دولت ھا نیز بدلیل گرایش  و صلحت می باشدتأیید صالحیت کاندیداھا با مجمع تشخیص م

سیاسی نباید دست اندر کار اصلی انتخابات قلمداد گردد و مجمع باید به کمک کاندیداھا 

طوری در انتخابات نظارت داشته باشد که ھیچگونه شائبه تقلبی احساس نگردد جزئیات این 

                                                                         . پیشنھاد باید به تفصیل نوشته شود

                         

                                               ************ 
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                                                                                                            مجلس : 

ً و با   مجلس شورای اسالمی مجمعی است مرکب از نمایندگانی که مردم آنھا را مستقیما

رأی مخفی انتخاب می کنند محدوده قانون گذاری مجلس حدود احکام اسالم و قانون 

اساسی می باشد در حقیقت مجلس عصاره مردم و چکیده ملت است و آیینه ای است که 

می توان چھره ملت را مشاھده کرد نمایندگان باید التزام به مبانی اسالم و... داشته در آن 

باشند و وفادار به قانون اساسی باشند تابعیت آنھا باید ایرانی باشد کاندیداھا می توانند 

دارای ھر گونه گرایشی اعم از مسلمان و غیر مسلمان سکوالر یا اھل کتاب باشند آنھا حق 

ینی وضع کنند که با اصول واحکام مذھب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت ندارند قوان

رد صالحیت کاندیداھا توسط مراجع قضایی امنیتی صورت می گیرد و کاندیداھا  داشته باشد .

نیز می توانند به مجمع تشخیص مصلحت شکایت خود را تسلیم دارند در ھر صورت فصل 

                                                                                      . الخطاب مجمع می باشد 

د در ھمه مسائل ننمایندگان مجلس به علت اینکه در برابر تمام ملت مسئول ھستند حق دار

داخلی و خارجی کشور اظھار نظرنماید و حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و در  

نھا را به سبب نظراتی که در مجلس آندگی خود کامالً آزادند و نمی توان ایفای وظایف نمای

 .اظھار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود  داده اند تعقیب یا توقیف گردند

اینکه در   وظیفه اصلی نمایندگان مجلس تصویب قوانین و نظارت بر امور کشور است اما حق

ند را نخواھند داشت با توجه به محدودیت ھایی که قوه مجریه دارا نصب وعزل ھا دخالت ک

شده است نیازی به رأی اعتماد به وزراء نخواھند داشت این اصل موجب می گردد که نیازی 

از سوی وزراء احساس نگردد و ھمچنین نمایندگان می توانند دقیقتر نظارت خود را داشته 

ود نیز به ھیچ وجه حق دخالت بر انتصابات را باشند و ھمچنین در سطح شھر و استان خ

نخواھند داشت در حقیقت آن مدیران نیز توسط مدیران میانی انتخاب می گردند و مدیران 

میانی نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می گردند این اصل نیز به مراتب از رانت 

 ن محلی منبع رأی برایخواری  اقتصادی و سیاسی جلوگیری می کند (بسیاری از مدیرا

ھمچنین بدلیل اینکه بخصوص در شھر ھای کوچک قومیت ھا  نمایندگان محسوب می گردند).

تأثیر بسزایی در آرا دارند الزم است نمایندگان به شکل استانی انتخاب گردند به طوری که 

مایندگان تناسب ظرفیت و تعداد نمایندگان ھر شھر تغییر نکند این قانون نیز موجب می شود ن

به طور واقعی در خدمت مردم باشند نه اینکه با معامالتی که با بعضی از مردم و ھواداران 

خود انجام می دھند در انتخاب شدن خود تأثیر گذار باشند( بعضی از کاندیداھا  به کمک 

           قومیت ھای خود و یا با دادن وعده وعیدھایی به ھواداران  رأی خود را باال می آورند )

                                                                                        ************  
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                                                                                 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

                                                                   

ھنگام بازنگری قانون اساسی بسیار مورد توجه قرار گرفت و  ١٣٦٨اھمیت این مجمع در سال 

در قانون اساسی نیز به عنوان یکی ازاصول آورده شد فلسفه وجودی آن ، قوانینی بود که 

(موضوع  مصلحت آن برای نظام اثبات شده بود اما از نظر شرعی اشکاالتی بر آن مترتب بود

                                                                                                       شرع و عرف).

فقھای شورای نگھبان قوانینی را که نمایندگان مجلس تصویب نموده بودند بدلیل  ھگاھیگ

ا ھمان فقھا که در مجمع اینکه مخالف شرع مقدس اسالم شناخته می شد رد می نمودند ام

تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند مصلحت آنرا تشخیص داده و با رأی مثبت آنرا تصویب 

                                                                                                         نمودند .می 

                                                               

پس به طور کلی فلسفه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وتوی قوانینی بودکه از سوی 

شورای نگھبان رد می گردید و از نظر آن مجمع به مصلحت مردم شناخته می شد و ھمچنین 

                                     مشورت دادن به رھبری و تعیین سیاست ھای کلی نظام است.

ما در اینجا سعی نموده ایم در اصالحاتی که پیشنھاد شده مجمع و اختیارات آنرا به طور 

                                                                                        وسیع تر معرفی نماییم  .

که به ھیچ وجه مجمع حق قانون  قبل از اینکه به اختیارات مجمع اشاره نماییم باید عنوان گردد

گذاری نخواھد داشت و نمی تواند قانونی را خود تصویب نماید آنھا فقط مجازند قوانینی را که 

                       مورد اختالف نمایندگان مجلس و شورای نگھبان بوده حل و فصل نمایند .

شود که بسیاری از گره ھای این اصل می تواند از مترقی ترین اصول قانون اساسی معرفی 

اجرایی را باز کند اصوالً روابط بین قوا و ارگان ھا طوری بنیاد نھاده شده که بخاطر احتیاجات به 

ھم زد و بند ھای سیاسی رواج پیدا می نماید و اساس رانت خواری از ھمین جا شروع می 

دگان می دھند و در عوض شود .وزرا بنا به نیاز رای اعتماد مجلس باج ھای سنگینی به نماین

در اداره وزارت خانه شان دستشان باز بوده و چون نظارت دقیقی صورت نمی پذیرد توسط 

مدیران خود کار چاق کنی کرده طبقه ای از مرفھین را به وجود می آورند بسیاری از  

ات مسئولین ادارات و سازمان ھا، فرمانداری ھا ، استانداری ھا روسای صنایع ،روسای ادار

آموزش و پروش و دانشگاه ھا و... با رایزنی نمایندگان انتخاب می گردند در عمل می بینیم 

بعضی مواقع که وزرا با نمایندگان ھمکاری نمی نمایند توسط جمع کثیری از نمایندگان تا مرز 

استیضاح پیش می روند اما به یکباره تعداد رای ھای مخالف آب می رود .از طرفی نھادھایی 
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ند شورای نگھبان که مطلق العنان رفتار نموده وکلیه نمایندگان مجالس شورا و خبرگان و مان

ھمچنین کاندیداھای ریاست جمھوری نیاز مبرمی به تایید صالحیت آنان دارند مجبور می 

شوند با آنھا  و طیف وسیع دیگر مانند ائمه جمعه و بزرگان دیگر باج دھند این مرض رانت 

طوح جامعه رسوخ کرده برای مثال نماینده ای به رای یک طایفه نیاز دارد خواری در کلیه س

چنانچه با حمایت آن طایفه به مجلس راه یافت باید نظرات آنھا را نیز جلب نماید نمایندگان با 

در اختیار داشتن روسای بعضی از ادارات بعضی از مناقصات آنھا را در اختیار طرفداران خود قرار 

وح می بینیم که بخصوص در شھرستان ھا زمانی که مثال استخدامی در اداره می دھد به وض

ای انجام می شود اکثر افراد آن طایفه به استخدام آن اداره در می آیند نمایندگان برای جلب 

آرا مثال با در اختیار داشتن یک رئیس آموزش و پرورش کلیه مدیران مدارس را از طرفداران خود 

ه ماموریت اصلی آنھا جلب آرا دانش آموزان می باشد این مسائل موجب انتخاب می کنند ک

گشت که بعد از دھه دوم انقالب مرفھین بی درد صاحب مکنت شده کمتر وزیری ونماینده 

مجلسی و مسئول اداره ای و روسای کارخانه ھا و ادارات و بزرگانی در سیاست و روسای 

ر این رانت خواری ھا دگرگون  نشده طوایفی می توان یافت که وضع مالیش در اث

باشد.چنانچه بتوانیم این اصل از قانون اساسی را به شکل پیشنھاد داده شده پیاده نماییم 

بدون شک می توانیم جلوی بسیاری از مفاسد را گرفت .  یعنی اگر بتوانیم کاری بکنیم که 

و صنایع و سفارت خانه ھا اشخاص اعم از وزرا نمایندگان مجلس ،روسای ادارات و سازمان ھا 

و مراکز آموزشی و نھاد ھایی مانند شورای نگھبان ،مجلس خبرگان ائمه جمعه و بزرگان 

سیاست و خود مجمع تشخیص مصلحت و حتی مردم و طوائف به ھمدیگر نیازی نداشته 

                      باشند قطعا می توانیم ریشه فساد و رانت خواری را از این مملکت بزداییم .

می باشد   مطلب مھمی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد فرا جناحی بودن مجمع 

موضع گیری ھای سیاسی  افراد مجمع حتی المقدور باید از مجمع و ھم کلیه ساختارھم 

اند می تو اجتناب کند بخصوص مواقعی که انتخاباتی در حال انجام است البته ھر انسانی

در حوزه وظایف خود حق دخالت گرایشات خود را ندارد  امات سیاسی باشد دارای گرایشا

ایشان باید مانند یک قاضی که جانب ھیچ کس را نبایستی داشته باشد بماند و چنانچه ھر 

ً تعویض  کدام ار اعضای مجمع ثابت گردید که در موضع گیری ھا دخالت می نماید باید سریعا

ی مجمع ثابت گردد از اختیارات خود در کلیه زمینه ھا سوء گردد و ھمچنین ھر کدام ار اعضا

دور  مواضع تھمت استفاده کرده است تعویض آن باید بالدرنگ صورت گیرد تا مجمع از ھر گونه

نگه داشته شود .(تشخیص اینکه اشخاصی که گرایشات سیاسی خود را در انجام وظایف 

تحقیق و تفحص  س به واسطه اختیار ،محوله خلط می نمایند می تواند با نمایندگان مجل

                                                                                                                .باشد)
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باید در این قسمت بسیار دقیق عمل کرد که ساختار مجمع طوری نگردد که قدرتی جداگانه 

رت نمایندگان مجلس طوری باید تنظیم گردد  که امکان سوء معرفی شود ساختار آن با نظا

استفاده از آن به کلی سلب شود آنھا نه اختیار قانونگذاری نه اختیار اجرایی باید داشته 

باشند و در تعیین سیاست ھای کلی نظام نیز برنامه ھایی ارائه داده که چشم انداز بلند 

مه ھای جزئی بخواھند دخالت کنند روا نمی مدت را مشخص نمایند و اینکه در خصوص برنا

باشد با عمل به این اصل دیگر سیاست زدگی از درون ادارات و مردم رخت خواھد بست  

روسای ادارات وابستکی حزبی و گروھی نخواھند داشت و در نتیجه  با ابزارھا و تمھیدات 

لین یا دانشجویان و... را اداری لزومی نمی بینند زیر مجموعه خود را مثالً کارمندان یا محص

بدنبال خود بکشانند و فقط به کارھای محوله خود خواھند پرداخت ضمن اینکه نظارت دقیقی 

نیز در این راستا به طور متناوب باید صورت پذیرد درست به مانند کشور ھای توسعه یافته که 

ھیچ اداره و یا مراکز ضمن اینکه مردم فعاالنه در انتخابات شرکت می کنند اما به طور مستقل 

                  آموزشی و... در این مسائل دخالت نمی نماید                                          

                  می آیددر پایین در پیشنھادات اصالحی یکسری اختیارات منظور شده است که  

دیداھا و وزارت کشور می تواند در بعد .نظارت بر کلیه انتخابات(مجمع با کمک احزاب ، کان1 

اجرا و نظارت ھمکاری موثری داشته تا ضمن اینکه ار تقلبات جلوگیری نموده و از ھر گونه 

شائبه تقلبی نیز به دور باشند در تأیید و یا رد صالحیت انتخابات فصل الخطاب می باشد در 

می باشد وزارت کشور آن ضمن بدلیل اینکه ھر دولتی خود دارای منافع حزبی و گروھی 

          .می پردازند زیر نظر مجمع به فعالیت زمان انتخابات و مسائل انتخاباتیدولت فقط در 

                                                  مرجع شکایات و فصل الخطاب بودن مجمع در مسائل .2

                                  میالف:شکایت کاندیداھای مجالس خبرگان ، مجلس شورای اسال

ب: مرجع فصل الخطاب که توسط رئیس جمھور برای استیضاح وزیران توسط نمایندگان مجلس 

                                                                                                  .    ارائه می گردد

امور می تواند قرار  جع شکایت و فصل الخطاب در بسیاری از ج: به طور کلی این مجمع مر

باربر تر کرد  گیرد (موضوعات گفته شده کمی خام بوده ضمن اینکه می توان موضوعات فوق را

                                           می شود مسائل و اختیارات دیگری را نیز به آن اضافه نمود)

وزارت خانه ھا(به جھت اینکه در مملکت افراد متخصص و متعھد دچار  .انتخاب مدیران میانی3 

عدم امنیت شغلی نگردیده و بتوان  از آنھا به طور طوالنی استفاده نمود و ھمچنین آنان ابزار 

رانت اشخاص متنفذ ، نمایندگان مجلس،وزراء و... قرار نگیرند انتخاب آنھا توسط مجمع انجام 

                                                                                                          می گردد .)
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ايین تر از وزير و معاونین درجه اول آنان باشند میتوانند شامل زير مجموعه ھاي پ مديران میاني

ي كه شامل روسا و مديران شركت ھاي بزرگ روساي آموزش و پرورش در سطح استان روسا

که آنان نیز مدیران پایین تر خود دانشگاه ھا سفارت خانه ھا معاونین استاندار و... مي باشد. 

را انتخاب می نمایند.قدر مسلم آنھا نیز تحت نظارت ارگان ھای حسابرسی و بازرسی و 

نظارت نمایندگان مجلس عھده دار وظایف ھستند.این مدیران نیز به مانند سایر افراد حق 

ات  سیاسی را دارند اما حق ندارند تشکیالت خودشان را عجین با سیاست کنند داشتن نظر

آن مدیران بسته به شایستگی ھایشان در دولت ھای متفاوت می توانند حضور دائم داشته 

باشند و به مانند ھر کارمند اداره ای سنوات معینی باید در کار حضور داشته باشند بسیار 

ی دارایی ھای آنھا و خانواده ھایشان از طریق قوه قضاییه دائم مھم می باشد که از نظر مال

در حسابرسی باشد ھمچنین راندمان کارھای آنھا توسط مجمع و نمایندگان مجلس و دولت 

                                                                                  می تواند ارزیابی گردد.         

ساله) مجمع باید رفراندومی در خصوص قانون  ٣٠ساله یا  ٢٠دت ھای متناوبی (مثالً . در م4

 زماید و پس از اینکه اصالحات را ااساسی (و یا ھر مورد دیگری که مدنظر می باشد )بر پا ن

احزاب و جامعه  گرد آوری نمود (چگونگی آن باید به تأیید اکثریت مردم نیز رسانیده شود یعنی 

که مردم می خواھند در قانون آورده شود گردآوری شده و نظر مردم در این  آن مطالبی

                                                           خصوص تأمین گردد )به رفراندوم گذاشته شود .

با توجه به اینکه ساختار اعضای مجمع تشخیص مصلحت طوری تنظیم شده که ضمن اینکه 

قانونگذاری ندارد از افراد مختلفی ترکیب شده که امکان تبانی و باند بازی در  قدرت اجرایی و

 آن بسیار کم بوده می توان امیدوار بود که به وظایف خود به درستی عمل نمایند.              

و اما با توجه به اصالحات پیشنھادی در خصوص اختیارات مجمع الزم است در ترکیب مجمع نیز 

                                                                                          رت پذیرد .اصالحاتی صو

                                                                                       :، متشکل از ترکیب مجمع

با فرض اینکه   نفر) ٢٣ی (رئیس و روسای کمیسیون ھای داخلی مجلس شورای اسالم

                                                               کمیسیون داشته باشد.     22مجلس شورا 

با فرض اینکه مجلس خبرگان  نفر) ٩رئیس  و روسای کمیسیون ھای داخلی مجلس خبرگان (

                                                            کمیسیون داشته باشد.                            8

                                               نفر)(با فرض کوچکتر شدن دولت)١١رئیس جمھور و وزراء (
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                                                                    نفر) ٥رئیس قوه قضائیه ،دادستان و...(

    شش نفر به نمایندگی از طرف رھبری که یکی از آنھا رئیس مجمع و دیگری دبیر مجمع 

                                                                                                         . می باشد

                  ر نفر حقوقدان و یک نفر دبیر شوراانفر) چھار نفر فقیه و چھ ٩ورای نگھبان (ش 

                                      نفر) ٣فرمانده سپاه و فرمانده ارتش و فرمانده نیروی انتظامی ( 

ً ٨نفر از دانشگاه ھا و ٢٥و   عضای انتخابی و برابر با مجموعه ا نفر ٣٣نفر از حوزه (جمعا

 فرھنگی، اقتصادی، سیاسی، نفر باید دارای تخصص ھای جداگانه اعم از ٣٣) این انتصابی

مذھبی ، نظامی و... باشند تا بتوانند مشورت  آموزشی ، مھندسی ، حقوقی ، پزشکی ،

ھای تخصصی خود را در مجمع اعالم نمایند ھمچنین انتخاب آنھا باید با موازین دموکراسی و 

ط دانشگاه ھا و حوزه ھا به عمل آید وحاکمیت حق دخالت در آن را نخواھد داشت البته توس

توانند در انتظامی حاصل شود ( آنھا نیز می صالحیت آنھا باید از سوی مراجع قضایی و امنیتی و

رئیس در نظر بگیريم با عنایت به اینکه چنانچه   )عدم صالحیت به مجمع شکایت کنند صورت

ً جمھور و نم ایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورا در مجمع توسط مردم مستقیما

                                           . نفر می گردد  ٣٣انتخاب گردیده اند و کالً این تعداد شامل 

وزراء که  ھمچنین تعداد نمایندگان قوه قضائیه ،رھبری ، شورای نگھبان ،فرماندھان نظامی و 

مجمع بوده به طورغیرمستقیم بوده وبه معنای دیگر انتصابی میباشند و کالً این تعداد نیز در

                                                                                            .نفر میگردد ٣٣شامل 

مجمعی خواھیم بود که یک  بوده دارای ٣٣ن و حوزویان ابا در نظر گرفتن اینکه تعداد دانشگاھی

سوم آن انتخابی از سوی مردم و یک سوم آن انتصابی و یک سوم آن نیز از سوی مراکز 

                . خواھند داشتعلمی به طور تخصصی به وسیله نخبگان جامعه در مجمع حضور 

انتخاباتی  مدت زمانی که ھرکدام از نمایندگان مجمع انتخاب می گردند بستگی دارد به فرایند

ساله فقط می تواند  ١٢اعضای مجمع که قبالً د اشتند مثالً با توجه به اینکه رھبر در دوره 

یه تا آن زمانی که توسط یسال بوده رئیس قوه قضا ١٢انتخاب شود  نمایندگان آن در مجمع 

ساله شامل می گردد نیروھای  ١٠ساله و یا ٥رھبری منصوب می گردد یعنی دوره ھای 

ساله و یا حداکثر  ٤و اعضای شورای نگھبان و وزراء و رئیس جمھور در دوره ھای  نظامی

ً ٤ نمایندگان دانشگاه ھا در دوره ھای هسال٨            .ساله انتخاب می گردند ٨ساله و نھایتا
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 حضور نمایندگان انتخابی که در مجمع ھستند بستگی به آن دارد که در مجالس خبرگان و

                                                                      اسالمی حضور داشته باشند .شورای 

موضوع مھم ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اختیارات مجمع به ھیچ وجه نبايد بیش تر از آن حد 

گیري بوده كه بتواند در ھر امري دخالت نمايند آنھا نبايد در مسائل كالن سیاسي موضع 

داشته باشند با توجه به اختیاراتي كه در مبحث نظارت و اجرايي انتخابات و تعیین مديران 

میاني و فصل الخطاب بودن آنھا در بسیاري از موارد بايد از ھر گونه افزايش اختیارات و دخالت 

ل ردر قدرت جلوگیري به عمل آيد و مجلس با توجه به اختیارات تحقیق و تفحص مي تواند كنت

(ھمانگونه كه مي دانیم مجلس شورا بخاطر شأن آن و  كننده خوبي در اين خصوص باشد

اينكه چكیده ملت است در بسیاري از زمینه ھا محق است كه دخالت داشته باشد كه البته 

                گردد) ار انحراف و رانت نیز واقعبخاطر فراگیر بودن ھمین مسئولیت مي تواند دچ

ان ھایی که بکار برده شده به جھت این بوده که نمایندگان مجمع دائم العمر در در حقیقت زم

از نظر تعداد و اشخاص  مجمع حضور نداشته باشند و مدت آنھا محدود باشد و کم و کیف آن

باید به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد به طور کلی پیشنھاداتی که در این  و...

تیارات مجمع تعداد آنھا زمانھای گفته شده بسیار خام می باشد خصوص داده شده از قبیل اخ

و باید بررسی کارشناسانه ای در این خصوص صورت پذیرد ھمچنین کل پیشنھاداتی که در 

قانون اساسی و مسائل دیگر عنوان شده در حقیقت اشاره ای به نکاتی بوده و بسیار خام 

لیل نموده و قانون بدون اشکالی را ترسیم نوشته شده و باید کارشناسان آنرا تجزیه و تح

                                                                                                                .نمایند

                                                                                                 

                                                                  ************   
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                                                                                                نتیجه و ختم کالم :

برای اینکه در خصوص مسائل پیش آمده اخیر (اعتراضات مردمی بعد از انتخابات رئیس  

جمھوری) بتوانیم به تحلیل درستی برسیم نکاتی را یاد آور شدیم .اظھار نمودیم که چنانچه 

الزم است درخصوص  نگردیم (جذب اندیشی و خود شیفتگی )بخواھیم دچار تعصب و حمیت

ع خاص چھارچوبی را قبالً تعریف کرده وباید ھا و نباید ھای آن را درک نماییم تا متوجه آن موضو

                                  گردیم خارج از آن چھارچوب می تواند ما را در دام حمیت قرار دھد .

ھنگامی که بخواھیم منصفانه به مسائل نگاه نماییم الزم دانستیم که در چھارچوب تعریف 

 درک ھمین مطلب در بیشتر سطور نوشته شده به نوعی ل را نگریسته و درشده مسائ

مچنین از دیدگاه ھای حاکمیت زیر سئوال برده شده است. و ھ جریان ھای مختلف از جمله

اشاراتی داشته و آنھا را مورد انتقاد قرار دادیم عباراتی از قبیل عوام فریب ،  ھا گروه افراطی 

که در اینجا تأکید می گردد منظور  و ... به آنھا نسبت دادیم دمسوء استفاده از عواطف مر

دیدگاه ھای اشخاص  می باشد و ممکن است در پشت این موضوع غرض نفسانی موجود 

میدھند به سود جامعه یا دین باشد آن  احتمالنباشد یعنی آنھا بر اساس اعتقاداتی که 

ه موضع گیری آنھا در ارتباط با نوع تلقی و حرکات را انجام بدھند پس بنا را بر این نھادیم ک

  عقیدتی آنھا بوده و نه اغراض شخصی که البته ما خط بطالنی بر ھمه این دیدگاه ھا زدیم .

در خط باطل  اینکه عده ای تصور کنند خودشان حق بوده و مسلمان واقعی ھستند و دیگران

ھستند می تواند کج اندیشی محسوب گردد . زمانی ما قبل از پیروزی انقالب برای گرفتن یک 

نماز خوانی   می نمودیم دوستان جد میرفتیم و سعیدوست به سراغ افراد مذھبی در مسا

یگر برای خود انتخاب نماییم .چگونه است امروز بجای حفظ آن دوستان ،چوب انحراف به ھمد

                                                                           از خود دور می نماییم . آنھا را زده و

رمز پیروزی انقالب اسالمی ھمانگونه که امام راحل فرمودند وحدت کلمه بود .مردم در اثر 

                                            وحدت کلمه و اطاعت از رھبری توانستند به پیروزی برسند .

و برای نجات جمھوری اسالمی در مرتبه اول اطاعت از  شرط اصلی فروکش شدن بحران اخیر

رھبری و وحدت کلمه می باشدالبته معنای وحدت کلمه این نیست که دیگران حرف ما را 

خود را به ھم نزدیک نمایند و از رفتار بزنند بلکه باید ھمه در مواضعشان تعدیل نموده و 

                              ده دوری گزینند .کسانی که در ھر دوگروه لجوجانه و افراطی رفتار نمو

تا زمانیکه با ثبات بوده و پایه ھای حکومتش محکم باشد بھتر می تواند قدم ھای  حاکمیت

در جوامع توسعه یافته مردم چنانچه عملکرد  اصالحی را بردارد و دموکراسی را نھادینه کند

ی است که با آن دولت رأی ندھند در اینگونه جوامع کودتا ،انقالب،ھرج دولتی را نپسندند کاف
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و مرج معنایی نمی دھد و اصل نظام و قوانین آن تا زمانیکه به تایید مردم بوده پا برجاست 

نظرات اصالحی معترضین را مد نظر قرار دھد . نمی توان تمامی معترضین را پس حکومت باید 

کیل یافته که اکثر آنھا حول حضرت امام و در مبارزات انقالب  که از شخصیت ھای متعددی تش

حضور داشته یکسره چوب ساده لوحی و یا عوامل بیگانه معرفی کرد .اگر آنھا را در انتخابات 

اخیر پیروز میدان ندانیم بالخره نمی توانیم انبوه جمعیت طرفدار آنھا را نادیده انگاریم . حداقل 

نظارت  بسیاری از قوانین مانند ضین نسبت به حاکمیت باید دربعد از تمکین سران معتر

و با حضور نمایندگان معترضین و احزاب در فرایند اجرای  صورت داده تیاستصوابی تعدیال

انتخابات آینده نظر مثبت ھمگی آنھا را جلب نموده که ھمگان نسبت به نتیجه انتخابات راضی 

ه نسل گذشته نمی تواند برای نسل جدید تصمیم باشند و سپس با توجه به فرموده امام ک

الزم است اصالحات قانون اساسی نیز به تایید مردم و نسل امروز برسد اصالحاتی که  بگیرند 

این  رفراندوم را ھر سی سال یکبار باید   . بعضی از مواد آن به طور خام به آن پرداخته شد

مقوله ھایی که در این سی سال بعد از ھمچنین تغییر نگاه ھا در بسیاری از  انجام داد.

انقالب به طور عملی با آن برخورد داشته ایم و تعدادی از موضوعات آن را که در این نوشته 

خارج از مسیر گفته شده ھر راه دیگری به ناکجا آباد با این حال آمده  است جای تامل دارد 

مسئولیت اصلی نابودی  ختم می گردد و چنانچه حاضر نگردند این اصالح صورت بگیرد

                                                                 جمھوری اسالمی به عھده آنھا می باشد .

و معترضین ھم باید شیوه اعتراض خود را عوض کرده و کامالً صلح جویانه و بدون خشونت  

ھستند و با حاکمیت نیز به طور  قانون اساسینظام جمھوری اسالمی و تابع اعالم نمایند که 

رخورد نخواھند نمود و فقط خواھان اصالحات گفته شده باشند و در صورتی که به حذفی ب

روش غیر منطقی روی آورند مسئولیت سرکوب آنھا ابتدا متوجه خودشان است و بعد 

نیز ابتدا خودشان مقصر ھستند سپس حاکمیت مقصر می باشد   مردمحاکمیت و در نابودی 

چگونه عقب نشینی داشته باشد و به ھیچ وجه تن نگردد ھی مگر در حالی که حاکمیت حاضر

                                                                                                 به اصالحات ندھد.

ابتدا الزم است كلیه گروه ھا اعم از گروه ھايي كه نظام جمھوري اسالمي و مباني آنرا قبول  

به طور كلي مخالف نظام  داشته و فقط نظر به اصالحاتي در قانون دارد و نیز گروه ھايي كه

جمھوري اسالمي بوده اما مبارزات خشن و مسلحانه را قبول ندارند موافقت خود را با فعالیت 

در درون تشكیالت اين حكومت با شرط عدم مخالفت عملي با مباني جمھوري اسالمي اعالم 

به شكل مدني  ر ابتداي انقالب نمايند و تصدیق نمايند كه برخورد بسیاري از اين گروه ھا د

آنھا بايد اذعان نمايند كه مطالباتي كه در اول انقالب از دولت  لط محسوب مي گردد .نبوده و غ

نوپاي انقالب داشتند زياده روي بوده و به نوعي از آزادي ھا سوء استفاده گرديد آنھا بايد تعھد 

ء نمايند كه تا نمايند در چارچوب نظام جمھوري اسالمي فعالیت داشته و منشوري را امضا
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چند سال از بعضي از حقوق حزبي و گروھي خود استفاده ننمايند تا دموكراسي بتدريج و 

قدم به قدم پاي خود را محكم نمايد (براي مثال از آوردن مردم به خیابان ھا و تشكیل 

به  راھپیمايي كه به طور قانوني نیز حق آنرا دارند تا مدت معیني جلوگیري نمايند ) البته اين

مي توانند زماني كه اكثريت در ته باشند آنھا آن معنا نیست كه كلیت نظام را قبول داش

مجلس و دولت داشته باشند ھر پیشنھادي را به طور قانوني ارائه نمايند و در صورت تصويب 

                                                                              نظرات خود را به اثبات برسانند . 

را فراھم آورد و دايره خودي ھا را بسیار گسترده تر  ھمچنین حاكمیت نیز بايد بستر ھاي الزم

از امروز و به كل ايران و ايراني وسعت دھد و شايد اگر روزي سردمداران فعلي از اريكه قدرت 

                                                     . خارج گردند اما از دايره خودي ھا خارج نخواھند شد

بعدھا به زير ھايي كه زماني در رأس بودند و نوشت خود را به مانند امت حاكمیت نبايد سر

زمان افكنده شدند و مورد سرزنش و نكوھش امت ھاي بعد واقع گرديدند گره بزند آنھا فقط 

مي نگريستند زمانیكه در امريكا سناتور مك كارتي توانست كت بودند كه داراي شوحال را 

مريكا را باخود ھمراه كند و جوي كاذب  ھمراه با خفقان و وحشت براي بسیاري از مردم ا

آن ھیجان كاذب فروكش مخالفان ايجاد نمايد آنروز ايشان بسیار محبوب بودند اما وقتي كه 

ان و آن دوران مردم به عقالنیت توجه نمودند حتي بازماندگان نزديك اين سناتور از ايش نمود و

يا انبوه مردمي كه از ھیتلر و موسولیني حمايت مي نمودند امروز كه مي نمايند و  به بدي ياد

به عقالنیت رسیده اند از آن دوران به تلخی ياد مي نمايند و شرمنده رفتار شان مي باشند 

پس بھتر است حاكمیت به فكر فردا باشد كه ھیجانات و تعصبات كور فرو مي نشاند و 

ان قضاوت است اگر چنانچه رفتار امروز حاكمان ديني عقالنیت حاكم مي گردد و آن ھنگام دور

ً در آينده نیز چنانچه در رأس قدرت ھم نباشند و اگر چه نظرات آنھا را  درست باشد مطمئنا

قبول نداشته باشند اما با بدي از آنھا ياد نمي نمايند چراكه آنھا در دايره خودي ھا قرار دارند و 

ً ھمیشه در آن حال نیز حاكم و امکان یت ديني حرفي براي گفتن خواھند داشت مطمئنا

                                                      تصاحب قدرت (با رأی مردم)برای آنھا میسر است .

صرفنظر از مسائل گفته شده جمھوری اسالمی در طول سی سال گذشته پیشرفت ھای  

شکی نیست که  و اقتصادی داشته است زمینه ھای متعددی اعم از سیاسی قابل قبولی در

سران مملکت ما به ھیچ قدرتی وابسته نیستند و از ھیچ مقامی خارج از این کشور دستور 

سد ھا، ساخت نمی گیرند ھمچنین ما در مسائل اقتصادی در زمینه ھای زیر بنایی مانند 

یشرفت ھای علمی و...پپژوھش ھای  ،ھسته ای انرژی نیروگاه ھا ، پتروشیمی ھا،نفت ،

حوزه ھا زحمات بسیار  حاکمیت و قابل توجھی داشته ایم  .ھمچنین در مسائل مذھبی
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ادامه مسیر داده و سالمت  بدرستی درخشانی کشیده اند تا جامعه در مسائل دینی خود

                                                      .   روحی و اخالقی فرزندان خود را مشاھده نمایند 

                                                                       .ن برودنگذاریم که این دستاوردھا از بی

انشاهللا ھمه مردم دست به دست ھم داده و این نظام نوپای جمھوری اسالمی را حفظ 

                                                                                                               نماییم .
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