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  بخش ششم 

ن –ه دوم     اصالح د

  انتخاب زمانحواشي بركتاب 
  حقوقدان –امير فيض 

  

                                        ً  به آن اختصاص داده شده است، اعليحضرت، مصرا  > الئيسيته ودين< دراين بخش ازکتاب زمان انتخاب، که عنوان
ِ هدف  ازکتاب آورده اندازتشکيل جبهه ای تازه برای اصالح دين جانبداری فرموده اند وبامالحظاتی که درهمين بخش     

  بقرارزيراست ،جبهه اصالح دين

 شکی نيست  که دين بايد خود رااصالح کند -١
 يامبر راترک کنداصالح اسالم ضروری است  تا اينکه اسالم واردسده بيست ويکم شود ودوره پ -٢
 اصالحات دين هم درمورد مناسک است وهم آيين يادکترين -٣
رهبری ودفاع ازهدف جبهه رابخود تخصيص داده اند  ودرجهت  نقش) اصالح دين(اعليحضرت دراين جبهه  -۴

فعاليت خودشان درجبهه، اطالع ميدهند که بابخشی از روحانيون داخل کشورنه تنها مسئله جدائی دين 
 ازحکومت رادرميان گذاشته اند بلکه تبادل نظرهای الزم رادرمورد  اصالح دين ولزوم ترک دوران پيامبر هم

 گو قرارگرفته استمطرح  ومورد گفت

مباحثات راجع به دين حتی اصول ونبوت درزمان محمد هم وجودداشت ولی بواسطه محدوديت اقوام = حاشيه
ِ عيت اسالمی بسيارمحدود بود دردوران امويان نوعی ممنو نسبت به مباحث اسالمی بوجودآمد ولی دردوران    

يافت  ف به اسالم بحثهای اسالمی مقامی مشخصعباسيان بعلت گسترش سرزمينهای اسالمی وپيوستگی اقوام مختل
ِ بصورت  و هاشرکت نميکردند علمی وکالمی درآمد ولی درهمان  زمان هم خلفای عباسی وافرادحکومت  درآن بحث     

مقصودم ازاين حاشيه احراز اين  .يدادند که جلسات بحث راجع به اسالم درحضورآنان صورت گيرداجازه م وبندرت
رهبران سياسی و شخصيت های  حکومتی است تاچه رسد به  بحثها خارج از صالحيت طلب است که اين قبيلم

اعليحضرت که خودشان رانماينده هويت ملی و تاريخی ايرانی ميدانند که چه قبل از اسالم وچه دردوران تحميل 
ه تز اصالح دين آيااعليحضرت واطاق فکرايشان برمفاهيمی که متوج. بادين همراه بوده است ،اسالم، هويت ايرانی

ّ مس  است ّ گاهند ومتو آلط و  ِ جه هستند که ترک           دوران پيامبر، چه  تصويری راازدين اسالم به توده مردم ايران ارايه                 
  ميدهد وياتغييرآئين ومناسک اسالمی، دين رابه چه صورتی درنزد مردم مجسم ميکند؟؟

ليل تجربه کنونی رژيم اسالمی ما ناچاريم قرن دين موضوعی ممنوعه بوده است بد ١۴طی «: اعليحضرت ميفرمايند
  »درباره اش بحث کنيم

بحث درباره مسائل دينی همواره برای فضالومفسرين ومحدثين، وجود داشته ولی توده عوام به خودشان اجازه 
  .دخالت در بحثهای دينی رانميدادند

پاک کرن باورهای آنان از واموراتی ازقبيل آشنائی مردم به حقيقت دين ومذهب وهای دينی ومذهبی بحث 
آلودگيهاونشان دادن مشکالت اجرائی قوانين دينی بازندگی مردم واحتماال  تفاسير جديد برتفاسير قديم وظيفه 
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روشنفکران و محققين وصاحبنظران است که نه درامورسياست و حکومت وکشورداری دخالت ومشارکتی دارند ونه 
کنند  ، حلحاضرکردن جامعه رابرای شنيدنکه بايد اولين مشکل، يعنی نهاهستند آ.  درآينده داوطلب خواهند شد

              ّ                   آگاهی وتفکر، من ورسازند وراه حرکت  نهاهستند که بايد همانند شمع بسوزند وتمام شوند تا جامعه رابه بيداری،آ
  وموفقيت حکومت وجامعه راهموارسازند

  .مورداستمصداق > شغال مازندرانی رانگيرد جز سگ مازندرانی<ضرب المثل 

ً اساس  ،ونهئين دين ندارند آيرمناسک واعليحضرت بهيچوجه تکليفی دراصالح دين وياتغي ا ورود به مباحث مزبور،    
 يشان همان است که  قانون اساسی وسوگند سلطنت وسنت وهويت ايرانی آنراتکليف ا  .استمرتبط به ايشان 

  .بیاحصاء کرده است  تکليف ايشان کارسياسی است نه دينی ومذه

          ّ                    ن آمده باني ت وقصد ايشان همراه آمن دقيقاميدانم وگواهی ميدهم که آنچه درکتاب ايشان درباره  اسالم واصالح 
  )اطاق فکر( وبوسيله کسانی حضور ايشان مطرح گرديدهنها شعارهائی هستند که گهگاه به مالحظاتی آنيست و

   :موارد مشابهی وجود داشته که بنده نوشتم درگذشته هم. آنرامطرح کرده اند, وايشان هم بدون  ذکرمنبع

  هرکه از دردرآمد وچيزی گفت      شاه ماهم گرفت وفرداگفت

  )پايان حاشيه(                                                                                         

 ادامه بحث 

اين برداشت راميدهد که  ،از حکومت واصالح دين دائی دينوی باروحانيون راجع به جبيانات ايشان درمورد گفتگ
ازسالهای  زيراکه، تز جدائی دين ازحکومت تشکيل جبهه اصالح دين، سيرتکاملی تز جدائی دين از حکومت است

برای اولين باراست که  اصالح دينولی تز  درحضوراعليحضرت مطرح وباعالقه ايشان روبروشد ١٣٧٩
   .فاع شده استدرکتابشان مطرح وازآن د

های الزم مسئله جدائی دين ازحکومت رامطرح ميفرمودند  بااحتياطدرسالهای قبل  سابقه نشان ميدهد که اعليحضرت
  .های الزم ايشان ارايه شود بجاست نمونه ای ازاحتياط. واساسا موضوع رادر صالحيت  مجلس موسسان ميدانستند

مجلس موسسان که  خواهان است موضوعی است درصالحيتزاديآاز حکومت که خواست  مسئله جدائی دين«  
  »نسبت به آن اتخاذ تصمييم نمايد

*****  

  :درخردادماه، هنگاميکه درمصاحبه ای موضوع جدائی دين وحکومت مطرح شد ايشان فرمودند ١٣٧٩درسال 

من فکرميکنم  نگوئيمنرا کامال درک بکنيم  وبعنوان شعارآالحات استفاده ميکنيم طصازابايد دقت کنيم که وقتی «
اميد وارم  هی داريم که جامعه ما يک جامعه مذهبی استاضمن اينکه آگ ،يمضمن اينکه مذهبمان رابايد حفظ کن

  »آينده کشوربراساس دمکراسی باشدحکومت 

  :است ميگويد ١٣٧٩سعدی بيتی دارد که دقيقا تائيد کننده توصيه اعليحضرت درسال 

ِ نگوئيد  از سر    کزاو چيزی بگيرد صاحب هوش     بازيچه حرفی               

 >سکوالر والئيک<وياازاصطالحات  مالحظه ميفرمائيد، دراظهارات باال بدون اينکه ازجدائی دين وحکومت نام ببرند
دمکراسی <که درفرهنگ ماوفلسفه اسالم به معنای بی دينی والمذهبی است استفاده کنند، بابکاربردن واژه های 
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رعايت فرموده  وهم  مصونيت خودشان رانسبت به باورهای مردمشان رابيان کرده اندهم مقصود خود> واميد وارم
   .ازاركان اجرائي آن است ،كراسي كلي است كه جدائي دين ازحكومتودماند چرا که، 

ِ ، درفصل ششم، مسئله جدائی دين ازحکومت، بطور قاطع به يک موضع مشخص زمان انتخاب ولی درکتاب مبارزاتی                                                                
ّ درحوزه فعاليت سياسی خودشان قرارداده اند موضعی آنقدر جد  تبديل وآنرا ی که هرکس درآنطرف خط باشد جائی                                                      

نقدر برای مصاحبه واين جبهه گيری ايشان آ. جنبش سبزدرجبهه مبارزه ايشان ندارد موضعی شبيه به هواداری از
ت مانند همکاری باخانم شيرين آورده اس ،کننده بی انتظاربود که برای رفع ترديد خودش سواالت چندی راپيرو

  .وغيره عبادی وبنی صدرومجاهدين

  دستاوردهاي جدائي دين

يک وقت انسان خواستارچيزی است که قبال آنراداشته است ولی يکوقت انسان چيزی راکه تاکنون نداشته ولی وصفش 
   .ميباشد بديهی است که درمورد دوم  بايد به متخصص رجوع کندآن خواستار ،راشنيده

مجلس ( عليحضرت خواستار جدائی دين از حکومت هستند بسيارهم خواست محترم ودرستی است  ولی بايد، متخصصا
موضوع جدائی دين از حکومت را درصالحيت ١٣٨٠درگذشته هم يعنی درسال . نسخه نويسی کند نه ايشان ،)موسسان

ٌ                                  مجلس مو سسان ميدانستند ولی درکتاب اخيرشان درکنارجبهه مبارزه سياسی عليه رژيم غاصب   ، اينطور بنمايش آمده که      
> سکوالر وال ئيک<جمهوری اسالمی جبهه تازه ای برای رسيدن به دستاوردهای جدائی دين از حکومت، زيرنام 

   .گشوده شده که شخص ايشان بعنوان تئوريسن ورئيس اپوزيسيون دفاع ومديريت آنراعهده دارميباشند

  زحكومتمواردي ازتئوري هاي جدائي دين ا

 ايران بااينکه اکثريتی مسلمان دارد ديگرنبايد دولتش مسلمان به شماررود .١
 اسالم نبايد دين رسمی ايرانيان شناخته شود .٢

برداشت از فرازهای اول ودوم چنين است که » مسيحيت بنياد کشورماست«مريکائی عقيده دارند آفالسفه  =حاشيه 
پايان (ئيس دولت وحکومت، بی دين وياتابع اديان ديگرباشد بی اشکال است که هم پادشاه وهم وزراء وهم ر

  )حاشيه

  اهانت به محمد وشخصيتهای دينی ومذهبی نبايد ممنوع باشد -٣
  برازدواج شرعی مقدم است) مقصود ازدواج محضری است(ازدواج مدنی  -۴

تمايزی بشود  هبه وجقانون مدنی زمان شاه، ازدواج راعقدی مانند سايرعقود ميداند وبدون اينکه قائل  - حاشيه
واج راوقتی معتبرميدانست که به ثبت دردفتر اسنادرسمی برسد وتفاوتش با ازدواج شرعی دراين بود که ازدواج داز

خوند ها دردفاترغيررسمی خودشان ثبت ميکردند وخودشان قباله نکاح مينوشتند ودرازواج رسمی آا های شرعی را
فراموش نشود که آخوند هاباقانون ثبت احوال وازدواج . نراثبت ميکردندآ دفاتراسناد رسمی بارعايت ضوابطی ثابت

  )پايان حاشيه( مخالف بودند وازدواج های رسمی رامشروع نميدانستند

  گذاشته شوند عالقمند هستند که درقانون اساسی جديد روحانيت ازهرنوع مقام سياسی کنار -۵
  -مزاحمتی برای همجنس گرايان نبايد وجودداشته باشد -۶

  بهام درسوالا
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حاليکه جدائی دين از حکومت هدف وخواست جبهه دوم مبارزه است ديگر منطقی  دراين است در ابهام 
هدف همان جبهه دوم مبارزه  ،ئين دينآتغييرمناسک ونهم تاحد جداکردن دين ازپيامبر وآبنظرنميرسد که اصالح دين 

  .باشد

است که درجداسازی از آنهم  ميکوشيم چه لزومی دارد که فصل چيزی راکه مانميخواهيم ازآن استفاده کنيم سهل 
  ؟مليون جمعيت ايران رادرمقابل خودمان قراربدهيم ٧٠و مطرح کنيم نراآپاکسازی 

اگرماخواهان جدائی دين ازحکومت هستيم چرابايد اين حق رابه خودمان بدهيم که دردين، تاحد اصالح آن دخالت 
  يکطرفه نيست؟قلدری  ؟؟ آيا اين عمل يک کنيم

  پوست لغزنده

که برای اولين بار اعليحضرت اشاراتی روشن به موضوع جدائی دين وحکومت فرمودنددرمقاله  درسالهای گذشته
اعليحضرت بمثابه  قبيل شعارهاوخواستها ازسوی اين حقيقت بازگوشد که اين> اشکال شعارها<ای زيرعنوان 

   .حبوبيت تاريخی ايشان تدارک ديده شده استپوستهای لغزنده ای است که برای سقوط سريع م

ِ اکنون بابازگشت به همان مواضع  ّ اصرارهای ناموج                              نهم بطورمستقيم ومسئوالنه در باره دين وجدائی آ ،اعليحضرت  ِه              
 حاضر عالقمند هستند و مردم به دين ومذهبشان% ٩٧ن درجامعه ای که خودايشان درهمين کتابشان نوشته اند آ

نوعی پوست لغزنده ای است که محبوبيت تاريخی وسنتی ايشان > عبارت خودشان است= بکنند دل<نيستند ازآن 
  . ميپوشاند واين درست همان چيزی است که جمهوری اسالمی خواستار آن است> شاه بي دين است<رازيرپرده 

  نگاهي به جبهه مقابل ما

ِ قدرت . جبهه مقابل ما رژيم غاصب  جمهوری اسالمی است ِ مقاومت      متشکل از دو نيروست يکی  ،مهوری اسالمیج      
امکانات حکومتی وديگری که بسيارمهم است سنگری است که بنام اسالم  تعبيه کرده است  ايرانيان مسلمان باآنکه 

ه ک دمارهای منتشره ازناحيه مرتبطين باحکومت نشان ميدهآايران، مخالفند و جمهوری اسالمی در باحکومت
اضی هستتند ولی، خودرادرجبهه مخالفين جمهوری اسالمی قرارنداده اند ولی  همينکه نوددرصدمردم ازحکومت نار

حق خواهند شد جمهوری لن هاست  بطور طبيعی به نزديک ترين سنگری که مآاحساس کنند که خطری متوجه دين 
   .اسالمی است

اوست ولی همينکه جبهه                     ً                                                     مادامی که ما، منحصرا  درجبهه سياسی، مبارزه ميکنيم، طرف ما، حکومت وامکانات
کشوررابه مبارزه  وی هدفهای دينی ومذهبی کشيديم، درواقع مسلمانان داخل وخارج ازــمبارزه خودمان را بس

   .نها بطورمسلم درکنارامکانات حکومتی جمهوری اسالمی، مقابل  ماقرارخواهند گرفتآطلبيده ايم و

  حيرت مضاعف 

ايرانيان رامحدود به شعار آزادی وبرخی اوقات هم براندازی جمهوری  نجاست که اعليحضرت بکرات مبارزهآحيرت 
ميکنند  توصيه ميفرمايند وحتی وقتی سلطنت طلبان صحبت از رژيم کشور نآاسالمی وگاهی هم حاکميت ملی وامثال 

> ن هستيدآبفکرکاغذ ديواری وموکت  هنوز خانه نداريد<اعليحضرت لطيفه اختصاصی خودشان رابه عبارت 
ن دامسئله اصالح دين وسروصورت د وقت و وايران نجات يافتهيا همه چيز حل شده آمينمايند جابجامصرفرا

  مشکالت همجنسگرايان باقی مانده است؟؟

  سيلي به  اسالم وجبهه دوم
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يعنی هروقت خطری متوجه اسالم » اگرامروز اسالم سيلی بخورد، ديگرسربلند نخواهد کرد« :خمينی گفت ۶٢درسال
  .، متحد شويد که اسالم بزمين نخوردشد

هيچ . درتطبيق مورد، مطالبی که درجبهه دوم مبارزه مطرح شده خيلی باالتر وسخت تراز يک سيلی به اسالم است
> اصالح دين<مسلمانی تاکنون اين حرفهارا راجع به اسالم نشنيده است هريک  از موارد مطروحه چه درفصل 

هرمسلمانی راميلرزاند  وهمين لرزش ووحشت است که اوراسريعا  که ازحکومت ويااهداف وخواستهای جدائی دين
  .به سنگر حکومت جمهوری اسالمی ميکشاند

جمهوری اسالمی بود ودرارتباط با طرفداری از حکومت تصورنفرمائيد که تظاهرات وسيع دولتی مردم درسال جاری 
وپرچمداری حکومت، ازاسالمی بود که مخالفين  به مالحظه حمايت حضور وسيع ايرانيان درآن تظاهرات ،خير

   .درصدد سيلی زدن به آن برآمده بودند

ّ مسلمانان جهان وبيشترايرانيان متع . سوء تفاهم نشود بنده مدعی نيستم که ايرانيان معتقد به اسالم هستند صب به                                
ُ اسالم هستند نه مو  ب نميدهد ونه اينکه حاضربه تعصب حالتی است که اجازه تعقل وفکررابه متعص  .من به اسالم               

ً نهادرحاليکه تعمد آتجديد نظر درباورهايشان نيستند اصال حاضربه شنيدن هرحرفی که راجع به دين باشد نيستند  ا به                
ّ ازدينشان هم چيز قابلی نميدانند ام       ً واساسا دستورات دينشان عمل نميکنند  به دين چنان پای بندند که به  عصبتادر                                

نان نباشد بنظر آنها طوفانی است که آمده تابنياد آمذهبی که آشنای  رند لذا هرنسيم وحرفن تعصب رانداآوطنشان 
راشنيد، منتظر بقيه اش  > جد ائی دين<آنجامشاهده کردهمينکه کلمه  ديانت رابکنددامنه اين تعصب راميتوان تا

  .حفظ کند پناه ميبردکه برده است ن طوفانآکه ميتواند خودرااز  به سنگری ،نميشود وبازدن مهربی دينی به گوينده

   :يکی از شعرای مابيتی دارد دررابطه باتعصب که مفهوم آن اين است

  يعنی تعصب  حرف ودليل سرش نميشود  ،هم شمشير است همانطور که گوشواره، جايش گوش است جای تعصب 

  تعصب عمومي است

است  دراخبارهمين امروز شنيدم يک اسقف  تعصب به اسالم خاص مردم کشورمانيست خميره همه مسلمانان جهان
> بنظرميرسد که برخی آيات قران بعد از درگذشت محمد به قرآن اضافه شده است<قبطی درمصراظهارنظرکرده که 

ِ االزهر  دانشگاه اين سخنان غيرمسئوالنه ودرچارچوب دشمنی بااسالم < کرد که واکنش نشان داد واعالميه مصرفورا     
  >ها ميباشدنآومسلمانان وفرهنگ 

  چرااتهام بي ديني به سلصنت طلبان

طلبان  سلطنت عليه جمهوری اسالمی، بدون وقفه جمهوری اسالمی، دراخبارمربوط به تظاهرات ناظريدکه
سلطنت به مخالفت بادين  هيچگاه رادرکناربهائيان واسرائيلی ها ومجاهدين خلق قلمداد ميکند؟ زيرادرتاريخ ايران،

ی اسالمی باگذاردن سلطنت طلبان کنار بی دينان وبهائيان اين تفهيم نادرست رابه مردم برنخاسته است وجمهور
  .ورای سلطنت وسلطنت  طلبان قديمی هستند                                     َ کنند که رضاپهلوی وسلطنت  طلبان امروزی  ميالقاء 

نهضت  درجوامعی که جماعت دينی ودين وسياست درهم آميخته باشند،«: يکی ازمورخين درتاريخ اسالم گفته است
ِ های اجتماعی وسياسی درزيرلفافه    »اعتقادات مذهبی به جريان می افتد                             

ن مورخ گفته اين است که نهضت های اجتماعی وسياسی که بمقابله اعتقادات مذهبی آمفهوم مخالف واقعيتی راکه 
اول مبارزه راهم ن جبهه آدرتطبيق مورد نه تنهاجبهه دوم مبارزه ول معطل است که نکبت  مردم برخيزند ول معطلند

  .متالشی ميسازد



 ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٠  
 برگ۶

ِ توده مردم مسلمان ايران مفاهيم  ياآاعليحضرت ميفرمايند که جدائی دين از حکومت بنفع دين است ولی  البته ِ اجرائی                                     
اين اصطالحات براحتی برای مردم قابل درک < نظر اعليحضرت رادرک ميکنند؟ وهمانطورکه خودشان فرموده اند

  ؟آنهم درحدی که مالحظه کرديددائی دين ازحکومت کافی نبود وبايد تشريح ميشد آيا همان تزکلی ج >است؟

  .نراچنين داده اندآالبته  اعليحضرت اين ايرادات راپيشبينی فرموده بوده اند وپاسخ 

  »ينده اسالم است  ومن اين شفافيت وصداقت رابه کشورم مديونمآانچه بيشترمايه نگرانی من است «

نچه که بايد مايه نگرانی آ رااشتباه گرفته اند ايران واسالماعليحضرت دربيانشان جای بنده فکرميکنم که 
آينده اسالم راخدا تضمين کرده است وهمان  خداهم پادشاه رامسئول  .ينده ايران است نه اسالمآاعليحضرت باشد 

   .گو هاستبه سوگند سلطنت که ياد فرموديد رجوع کنيد که قاطع گفت .ينده مملکت شناخته استآ

مديون بوديد، وفاداری به سوگند سلطنت  وايفای عهودی بود که ، صداقتی راکه به کشوروهم ميهناشان اعليحضرت 
 آيا  ،د واعليحضرت هم آنرا اتيان فرمودند که آن صداقت نشان داده نشد     ّ نرامقي آاساسی  مشروطه  نسنت وقانو

قضاوت بنيادی مردم ايران رادگرگون سازد به حساب نجاکه آ نهم تاآميتوان وانصاف است که گفتگو درباره دين 
  گذاشت؟ دين     ِ صداقت  

  اسب سواري پيشكشمان

ِ به حکم وفطرت  ،سال قبل ٣٠بارزه که بطور طبيعی مادرجبهه اصلی م ايرانمان رابه  هويت ملی مان تشکيل شد تا            
ازخودمان شرم داريم که کاری < :تهويت اصليش بازگردانيم هيچ گام موثرومثبتی برنداشته ايم وبقول اعليحضر

ّ وعجيب  اينکه هيچ تعص > برای نجات ايران نکرده ايم بی هم دروفای به عهد خود  نسبت به تاريخ وهويت ملی                    
همت بيگانگان رابرای ايفای  مشهود نيست وکمرهمت که نبسته ايم هيچ، درمــــــــــــاوايران وهموطنان 

چراوچطور جبهه ديگری راعليه جمهوری اسالمی  ،يبت شکننده وسرافکندگیتعهدات خوامان اصرارداريم بااين ه
  .ن برای مردم کشورما غيرت شکن وناموس بربادده استآميگشائيم که همه شعارهای 

                                              ٌ                           مردم وعبورگاه نسل بعد ازنسل ايرانی بود وهست جرا ت حرکت نداشتيم وگوشهايمان  آشنایکه  مـــــــــا درشاهراهی
يم وبه سراغ اموری ه اکه فرهنگ ومنش ايرانی پشتيبان توست بست>  چراايستاده ای حرکت کن<که رااز فريادملت 

جمهوری اسالمی اين تصويررابه مردم ايران ميدهيم که رفته ايم که همه اش ظلمت وتباهی وکفروتکفيراست و 
  .پندارندرادرمقابل ماتبديل به فرشته  وماراهيوال 

 ها ويادخالت خرابکاران هرروز بر ندانمکاری متاسفانه با قه بد وتاريکی داريم ما دروعده به نجات کشور ساب
اگر « :يادم نميرود روزی که جنگ عراق وايران تمام شد اعليحضرت فرمودند .تاريکی وناباوری مردم می افزائيم

ميهن ما درجنگ نگونه که ضرورت داشت گام برنداشتيم به اين علت بوده که تاکنون آ ،ما درپيکارعليه رژيم
                    »سوده به ايفای رسالت ملی و تاريخی خود  بپردازيمآامروز همه ميتوانيم باخيالی . بابيگانه بوده است

  )۶٧باشگاه مسائل سياسی جهان سال  - لوس انجلس (

   »استسال دير ١٠حتی امروزهم برای ايفای رسالت ميهنی  «حتی درهمان بيانات هم اشاره کردند که 

دراين سال  ازپايان جنگ عراق ايران ميگذرد  تنها کاری که  ٢٠که است ی درايفای اين عهد ،صداقت باملت وايران
  >نيست فرداصد                       ِ وعده ای نيست که شرمنده < ، آنهماستکرده اند وعده  مدت 

  توقف فوري جبهه دوم
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قين اسالمی درتفسيريکی ـيکی از محق »راستآسان است درمان کردن ناله دشوا ناله کردن« :يکی ازبزرگان ميگويد
يداند بايد بگويد واگرميداند دی راتشخيص ميدهد اگردرمان آنرامکسی که در« :ن اينطور نوشته استآاز آيات قر

  >ازحافظه نوشته ام< »ونگويد مسئول است

  آب دركوزه وگردجهان گرديدن

ازدستاورد های جدائی دين از حکومت  بهره مند  رادسال ازعمرمشروطيت يکصدساله خو ٧۴دود ـــرانيان حــــمااي
مشروعيت يافته ودرپناه همان دستاوردها ملت به  ،شنای مردم که ازانقالب مشروطيتآبوده ايم چراازاين تجربه 

ميخواهيم از صفرشروع کنيم؟ وهم خودمان رارسوای  رفاه  وايران به شکوفائی رسيده است استفاده نميکنيم که
  يم وهم همه ايرانيان وحتی مسلمانان جهان رابه دشمنی با خودمان دعوت کنيم؟خاص وعام کن

  باپاسخ به اين سواالت راه راپيدا ميكنيم

يـــــــا درمدت مشروطيت ايران بغيراز دو دوره قانونگذاری مجلس، دين در حکومت وامرقانونگذاری دخالتی آ
تطبيق قوانين شرعی ی ز روحانيون رادرمجلس براالبته که خير واصل دوم متمم که حضورعده ای ا داشت؟

به اجرا درنيامد واين عدم اجراهم بنابراقدام  ازهمان دوره دوم قانونگزاریپيشبينی کرده بودومصوبات مجلس 
ن باسلطنت احمد شاه آغاز آوياشاهنشاه ايران هم نبود و وقت نبود ودرزمان سلطنت رضاشاه کبير دولتهای

  .قاجارهمراه بوده است

شغال حکومت ايران ازسوی غاصبان که درطول مشروطيت ايران تازمان ا ونیيــــــــا هزاران قانآ
سايش مردم بود قوانينی بود که به مالحظه اسالمی آاز  مجلس گذشت واساس  پيشرفت کشور و

ياز بودن ايران و مسلمان بودن شاه ايران اقتباس از قوانين شرعی بود ياخيرقوانينی بود که بنابرن
؟ همه قوانين مصوبه مجالس قانونگذاری شد جامعه حتی برخالف قوانين شرعی بتصويب وبه اجراگذاشته

درحکومت ووضع قانون  ، دينايران مترقی وبدون مالحظات دينی وشرعی تصويب واجراميگرديد ودرماهيت
   .ن هيچ دخالتی نداشتآواجرای 

رای مسلمانان وياپيروان مذاهب ديگر داشتند مسلما خير؟ به شهادت آيــــــــــا دولتهای مشروطيت ايران مزاحمتی ب
مردم هم دينشان راداشتند وهم قانون مترقی ومورد نيازشان را ودرعبارتی ديگر، مردم به دلخواه خود به  ،زنده

  .جدائی دينشان از  حکومت جامه عمل پوشانده بودند

سالم ومذهب را رسمی شناخته  تاثيری در روند قانونگزاری وياسبب اول متمم قانون اساسی  که دين ال آيـــــــــا اص
  .مداخله دين درحکومت  ايران بوده است؟ ابدا ابدا

خواستاراجرای  حتی يک مورد ديده شده که بوسيله احزاب وياروحانيون ۵٧آيـــــــــادرطول مشروطيت ايران تاسال 
رگز خود روحانيت بود که ازاجرای اصل دوم شانه خالی کرد اصل دوم متمم و دخالت دين درحکومت شده باشند؟؟ ه

   .نه مجلس ويادولت

پهلوی قضاوت که قضاوت شرعی رادرمحاکم مقررکرده است، درطول سلطنت شاهان  ٧١يـــــــــــا باصراحت اصل آ
کرده  وقضات مارا آخوندها تشکيل ميدادندوياجوانان تحصيل دردادگستری ما قضاوت شرعی بود ياقانونی؟؟

  دردانشکده حقوق؟

به » تعيين شخص مدعی العموم باتصويب حاکم شرع برعهده پادشاه است«  :متمم که ميگويد ٨٣آيــــــــــا اصل
  مد ويا دادستان باتصويب  وزيرداد گستری وفرمان شاه منصوب ميگرديد؟آاجرادر
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ون انتخابات که دردوره اول مجلس تصويب  آيـــــــــا يکی از اصولی که داللت برمداخله دين برحکومت ميکردقان
بود ولی قانون مزبور که دقيقا منطبق باشرع که البته  ؟شده بود وخانمهاراازشرکت درانتخابات محروم ميساخت نبود

بوسيله مجلس شورايملی وباوجود اصل دوم متمم که تصويب  قوانين راموکول به قبول هيئت  ١٣۴٢بود درسال
راء بتصويب رسيد واين سيرحقوقی تصويب واصالح  قانون انتخابات وشناختن حق آه اتفاق روحانيون ساخته بود ب

  )نسخ ضمنی( رای برای بانوان، نوعی فسخ ونسخ اصل دوم هم به حساب  ميايد

مرجع تقليد اعظم گذاشته نکه فقه تشيع فرماندهی برنيروهای مسلح وفرمان جنگ وصلح رادراختيارآآيــــــــــا با 
واين امر، نمونه دخالت  دين )  درقانون اساسی( با انکه شيعه اثنی عشری مذهب  رسمی کشورشناخته شدهاست و

درامرحکومت است آيا درطول مشروطيت جامه عمل بخود گرفت ويا بکلی امرفرماندهی وحکم جنگ وصلح 
  دراختيارشاه ومجلس قرارداشت ؟؟

  حكم تجربه

  :ن حکم ميکند که آاجتماعی واقصادی تجربه هفتادساله مشروطيت ودستاوردهای 

مبارزه فقط دريک جبهه، باهدف سياسی براندازی رژيم غاصب ايران وحرکت درراستای تداوم اجرائی قانون اساسی 
ٌ      ن تا تشکيل مجلس مو سسسانآومتممات    .باشد                  

                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


