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               تخس  معركه هاي شاگرد

  آبريزگاه همگاني
  (قسمت دوم)

  حقوقدان –اميرفيض 

به اين قيد رسيد که الزم است تفاوت بين تداوم  تخس> دپايان بخش نخست تحرير <معرکه ھای شاگر
تفاق اواکنون به  ؛قانون اساسی ومتمم دقيقا شناسائی گردد نِ با متن مدوّ  ،نآاجرائی قانون اساسی ومتمم 
   .به اين مھم پرداخته ميشود

ورود به اين بحث ايجاب ميکند که نگاھی تند وسريع به مفھوم وماھيت صيغه تدوام اجرائی قانون با متن 
   .مدون قانون داشته باشيم که به حل وفصل شناسائی موضوع کمک اصلی است

تصويب وبنام قانون اولين مجمع موسس اصلی است که در ١۵۴صورت تدوينی قانون اساسی ھمان 
نھا آميخی که قبال درتحرير سابق ونيز سنگرھا به  )۴چھار ( اساسی مشروطيت معرفی شده است وھمان
ازارکان مھمه واصلی  ،زاديخواھانه انقالب مشروطيت ميشدآاشاره شد وبکل مانع حرکت خواسته ھای 

   .ن قانون مدون استآ

کيفيت اجرای  رکلی ھرقانونی،وبطو ،صورت تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم
ن قانون درطول عمرقانون است  ودرنھايت تداوم اجرائی قانون اساسی آ

سال  ٧٢رعمرن ميشود کيفيت اجرای ھمان قانون دآمشروطيت ومتمم 
   .عمرمشروطيت ايران

  تفاوت بين صورت قانون تدويني، باصورت تداومي همان قانون

ن دراثرنياز جامعه ويا نقصان ومشکالتی که دارد آل اجرائی ھرچيز که درجريان اجرا قرارميگيرد شک
شکل تازه ای را الزم دارد  مسائل اجتماعی وسياسی ھم ازچارچوب اين تحول نيازی خارج نيستند  

ن چارچوب خارج ميسازد وبه ھمين دليل است که آ از خود را ،اجرائی قانون قدرت ثابت شکلِ  ،ودرمقابل
ومعنا ومفھوم نسخ واصالح  ،يکی ازاصول قانونگزاری شناخته شده است مسئله نسخ واصالح قانون

   .را جايگزين شکل تدوينی قانون ساخته است ست که قانونگزار شکل اجرائی قانونقوانين جزاين ني

گاه ميشود که سنت قضائی وپارلمانی موقعيتی ايجاد ميکند که نيازی به وضع قانون جديد ويانسخ قانون 
  .گزين ميشوديجا قانون را نياز ن سنت پارلمانی کمبود وياآوسابق نميشود 
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ن قانون است درحقوق اسالمی  براه وروشی گفته ميشود که پيغمبر وياصحابه آسنت که يکی ازمعانی 
   .ن موجود نيستآگاھيد سنتھا شکل ومحتوائی دارند که درقرآاو عمل کرده اند وھمانطور که 

ن عبارت از  تصميمی است آ جود دارد منتھا بنام سنت مشروطيت ودرمشروطيت ھم عين سنت اسالمی و
اجرای قانون رابه  اعتبار ،متمادی ن عمل کرده اند واين عملکردِ آکه نمايندگان مجلس درادوارمختلف به 

   .ن ميدھدآ

دراصل مزبور اصل ونصب وزرا بموجب فرمان   ؛متمم است ۴۶نمونه ای که ميتوان ارائه داد اصل 
ولی ميدانيم که اصل مزبور درطول  ،متمم ميشود ۴۶ی است که ازاصل نيعنی قرائ ،استپادشاه 

انتخاب ميکند ونخست وزيراست  عمرمشروطيت جای خودرابه سنتی داد که پادشاه فقط نخست وزيررا
يعنی روشی که درمتن مدون قانون اساسی ومتمم موجود نيست ولی بمناسبت  ،که وزرا را برميگزيند

واين سنت مشروطيت   ،متمم شده است ۴۶ن جايگزين اصل آوم نمايندگان وتوالی اجرای تصميم عم
  .است

اينکه مالحظه ميشود برای يک قانون درطول اجرا تصويب نامه ھا وبخشنامه ھای متعددی درجھت کيفيت 
 اجرای ھمان قانون صادرميشود درحقيقت به اين جھت است که مسئولين اجرای قانون متوجه ميشوند
که شکل تدوينی قانون متناسب بانياز جامعه نيست لذا باضميمه کردن تصويب نامه ھا شکل اجرائی قانون 

   .ر اتوجيه ميکنند

قوانينی مالحظه ميشود که بدون  ،اينکه درمجموعه قوانين کشورھای پارلمانی ازجمله ايران شاھنشاھی
ن قانون آان است که شکل اجرائی علت ھم ،اينکه نسخ شده باشد باقی است ولی مورد اجرانيست

ن قانون، ديگر ازموقعيت اجرائی خود خارج آدراثرتداوم واستقبال قوه مقننه درمسيری قرارگرفته  که 
   .شده است

 ،حتی قانون اساسی ،نبودن قوانين عکس موضوع ھم قابل توجه است يعنی به عللی ازجمله ممکن االجرا
ن قانون به جريان اجرا قرارنگرفته آجرابودن وجود دارند معھذا  نکه بصورت مدون والزم االآ قوانين با

   .است

  نمونه هائ ارائه بشود بجاست 

اصول مربوط به مجلس سنا به اجرا گذاشته نشد  سال ازعمرمشروطيت  ۴٣يعنی  ١٣٢٨تاسال  -١
درحاليکه قانون اساسی قانون بودن مصوبات مجلس شورايملی رامنوط به موافقت سنا ميداند 

  بغيرازمواردی که مربوط به امورمالی است) (

  .قانونی وضع نشد؟ البته که شد سال۴٣ اين مدت  در ياآ

اصول دوم وھشتادو سوم متمم قانون اساسی ازھمان سال دوم مشروطيت ازدائره اجرا خارج  -٢
   .شد

  (دراين مورد درھمين تحرير گفتگو خواھيم داشت)
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ی مشروطيت تاانقالب شاه وملت غيرقابل اجرا ماند وفقط اصل دوم قانون اساسی (نه متمم) ازابتدا -٣
   .گروھی قليل ازمردان کشوردرسرنوشت سياسی کشور دخالت داشتند

اصل ھفتم متمم قانون اساسی که مشروطيت راغيرقابل تعطييل ميداند درطول مشروطيت به کرات  -۴
   .ن حرف بردارنيستآسال  ١٠درمحاق تعطيل قرارگرفت  که 

زمان سلطنت رضاشاه  ١٣٠٩نشد تابسال  اجرا ٩٢زابتدای مشروطيت ايران اصل سال ا ٢٣مدت  -۵
   .مدآکبير به اجرا در

تازمان سلطنت رضاشاه  ٧٠سال مشروطيت واصل  ١۵متمم قانون اساسی درمدت  ٧٩اصل  -۶
   .کبيربال اجرابود

   .بالاجرابود ١٣٠٠متمم قانون اساسی تاسال  ١٠۶و١٠۵و١٠۴اصول  -٧
سال اول مشروطيت تنھا يک  ٢٠که يکی ازارکان مشروطيت ايران است تا استقالل قوه قضائيه -٨

  .عنوان بيشتر درقانون اساسی ومتمم نبود

اشارات باال ازاينجھت به تصديع رفت که قبول کنيم سيراجرائی قانون با متن قانون دوبازی است که 
  .اشکل اجرائی متفاوتی روبروھستندب ،درعمل ،درعين ھماھنگی

  اينكه نتيجه يكم 

مالحظه کرديد که  ،که چرا ،ن قانون نيستآاستناد به قانون اساسی مشروطه  به معنای صورت تدوينی 

بنابراين وقتی به   ،سالھای متمادی صورت تدوينی قانون اساسی حتی به مرحله اجراھم درنيامد
مشروطيت   شکل اجرائی ان قانون درطول ن اساسی ومتمم ان استناد ميشودقانو
  منظور است ۵٧وم شورشيان سال ھجتا 

  يك مثال الزم است

ال مم ھمان سومت یميخواھيم درباب مسئله ای صحبت وبحث کنيم که استناد به قانون اساس فرض کنيد،
 برخی از اصولا زير متن مدون قانون اساسی مالک قرارگيرد  مستند درستی نخواھد بوداگر ،الزم ميشود

جريان اجرانبوده است وچنين قانونی نميتواند مستند قرارگيرد در ،ن سالآدر قانون اساسی ومتمم
ن درجريان اجرا نبوده ولی آنکه تمامی اصول آ ن باآن سالھا قانون اساسی ومتمم آ درحاليکه ميدانيم در

  ١  .معھذا قانون اساسی ومتمم وقت محسوب ميشده است

ن قانون آن تداوم اجرائی آی ومتمم زمانی مقصود ازقانون اساسوعصرھراينجاست که متوجه ميشويم در
   .ن زمان استآ در

تداوم اجرائی قانون اساسی  یھادورآبايد دربردارنده دستن نقد ميشود، نقدآلذا وقتی قانون اساسی ومتمم 
   .ن قانون باشد نه متن مدون قانون يکصد سال قبلآخرين سالھای حيات اجرائی آ ومتمم در

                                                
 ک-ح –نکته بسيار مھمی در اينجا مورد نظر است که خوانندگان را به خواندن و درک موضوع جلب دوباره ميکنم  - ١
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براميان نيست وبجای نقد تداوم اجرائی قانون آفھم برای برخی از جمله متاسفانه اين موضوع ساده قابل 

حقوق بشراست ميرود به سراغ متن  یزاديھای حقوقی برابراعالميه جھانآاساسی که مشتمل برتمام 

گاھی ندارد که محدوديت حقوق زنان درانتخابات که باانقالب شاه وملت آنقدر ھم آ سال پيش و ١٠٠مدون 

   .نه قانون اساسیبود  جب قانون انتخاباتبموازبين رف 

ا زير ،ن قانون استآورد مربوط به کدام زمان از سيرِ آن ميآتفاسيری که ايشان از قانون اساسی ومتمم 
درھمين اليحه مالحظه ميشود قانون اساسی ومتمم ازھمان سال دوم قوه مقننه به کرات با ھمانطور که 

ی انصافی وتعمد دراحتجاج است که ھمه تحوالت اجرائی قانون واين کمال ب ،تحوالتی روبروشده است
   .ه شود وفقط به متن قانون تمسک شوداساسی ومتمم ناگرفت

  ٢ )خواندن تفھيم ميکرداز یِ رد تخس فرارپيدا ميشد ومراتب معروضه رابه شاگکسی  کاش(

يس> کتاب جاست <بريتيشقای رفعتی افشار استاد زبان انگيسی بود وکتاب  آ ،= دردوران تحصيل حاشيه

تاد اين بود که به تعداد شاگردان کالس صفحات متوالی کتاب را معين ميکرد که ويه اسرَ  ،بود ما درس
ھرشاگردی راکه استاد صداميکند يک صفحه را بخواند وخود استاد رفعتی ھم عادت داشت که دراين قبيل 

ع نامداشت بنا به دستوراستاد شروع به  يکی ازشاگردان که بنام  اکبر .نشت خرکالس میآ موارد در
ھای سخت ومشکل ه ضائی انگليس بود واژـــــتاب حقوق قــــقرائت کتاب کرد کتاب مزبور چون يک ک

ماھمه تعجب کرديم ولی يک دفعه استاد  ،ندن صفحه کردع بسرعت شروع به خوا اکبر  ؛درخواندن داشت
فحه ن صآسان آ واژه ھایھايش رانميخوانی> اکبر ع فقط  ندهــُـرفعتی ازته کالس فرياد کرد <پسرچرا گ

 نده ھايش راــــُـــ وگ نچه راکه خودش ميخواھد ميخواندآدقيقا مانند شاگرد تخس که فقط  .راميخواند
   نميخواند  ( پايان)

  ناكاري ميخهاي كوبيده شده برمتمم

ت ايران شد  نشان ميدھد که اختالف نگاه اجمالی به جرياناتی که منجربه تنظيم قانون اساسی ومشروطي
   :ديخواھان درتنظيم قانون اساسی متوجه موارد  زيربوده استآ بين روحانيون واز

تفويض حق وضع  –حکومت اکثريت مردم  –برابری مسلمانان ونامسلمانان  -زادی وبرابری زن ومرد  آ
 –نون ورھائی ازقيد روابط تقليد بستگی مردم به قا – تعيين کيفرھا بوسيله قانون –قانون به مردم  
موزش ازعلما وتفويض به آ امرِ  خلع يدِ  –تفويض حق قضاوت به قضات دادگستری  –برقراری پارلمان 

   .نھاآوامثال زادی بيان  ومطبوعات آ –فرماندھی شاه برارتش  - زادی مطبوعاتآ –دولت 

 تزاديخواھان بود مورد مخالفآاست ه خوجريان مباحثات ومخالفت ھا نشان ميدھد که تمامی موارد باال ک
بھی است درتاريخ اشديد روحانيون وقت قرارداشت وپس ازکشمکش ھای بسيار که فصل مش

شيخ فضل هللا نوری که مخالف مشروطيت بود  طرحی تنظيم کرد که دقيقا ھمين  ،سيرمشروطيت ايران

                                                
 تربيت نا اھل را چون گردکان بر گنبد است.  - ٢
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د اوست وسايرروحانيون خط خو ن بهآمتن مصرحه دراصل دوم متمم قانون اساسی است که پيش نويس 
  .نکه باشيخ فضل هللا مخالف بودند ولی ھم طرح اورا پذيرفتند وھم بدارش کشيدندآبا دست اندرکار،

ھمه خواسته ھای مد  ميخی ميشد که آبه اجرا درميشده بود واگر طرح شيخ فضل هللا نوری کامال حساب
  .ميخکوب ميکرد به تابوت ابدی زاديخواھان راآ

  وسيدگي ميخ (اصل دوم) لقي وپ

 >اعالمتمم قانون اساسی است اين است که <مراجع تقليد> و<علمای ن درمآمختصر اصل دوم که مفصل 
انتخاب  نفررا ۵نان آازبين خود انتخاب وبه مجلس شورايملی معرفی ميکنند که مجلس ازبين  نفررا ٢٠

نفرھم معاينه  ۵ن آاھد بود وتکليف نفرقابل طرح درمجلس نخو ۵ن آھا بدون موافقت  وقوانين وطرح
   .است باموازين شرعیطرح ھا وقوانين 

 لی به حالتی نيم بندظاھر ميخ بسيارمحکمی است ولی تنھا دردوره اول مجلس شورايمب  نکهآ اين ميخ با

ساله مشروطيت  ٧٠ی درعمرد وبکل دردوران ھای بعدی مجلس ازگردونه اجرا خارج شد يعنمآبه اجرا در

  .ھم الزم االجرا بود وھم ممکن االجرا دوره فقط يک

بنابراين درتوقف اجرائی اصل دوم نه رضاشاه کبير ونه شاھنشاه ايران وحتی احمد شاه قاجارھم ھيچ 
ق وچون طبوخود مالھا بودند که نتوانستند اصل مزبور رادرموقعيت اجرائی قراربدھند  ،نقشی نداشتند

بودن ممکن االجرا ن لذا قوه مقننه تکليف داشت به دليل بردارنيست مشروطيت تعطيل  ،متمم قانون اساسی
  .که داد به سيرمشروطيت ادامه بدھد  ،اصل دوم

  علت توقف اصل دوم متمم 

شروطيت داده ــــوند ھای مخالف مــخآعده ای نوشته اند که اصل دوم رشوه ای بوده که روشنفکران به 
که اصل دوم راپيش کش کند روشنفکرنيست  ونميشود  روشنکفری .درست نيست ،اين برداشت ؛اند

  .تاثير اين اصل رادرک نکنند ،ھوش وبااطالع بوده اندن زمان که بسيارتيزآکه روشنفکران باورکرد 

نھا به مرحله اجرائی اصل دوم بوده آخوند وديد گاه عميق آاحاطه روشنفکران به روحيه  ،علت اصلی
   است

  تممغيرقابل اجرابودن اصل دوم م

ام برای استحکھای مناسبی را ء کند که پاسخاحصا ميخواھد مشکالت اجرائی اصل دوم رااين تحرير اجازه 
   .خواھد داشتاين تحرير

علمای اعالم  ومراجع تقليد  ،ن عھدآيفای ماھيت اصل دوم يک تعھد وعقداست که متعھد ا -١
   .ميباشند
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بوده وحتی چند نفروچه اشخاصی ھستند؟ نامعلوم  علمای اعالم که متعھد اصل دوم شناخته شده         
  .اکنون ھم درکشور نامعلوم ھستند

د . باياحرازاھليت بشودمشخص ومحدود باشد. بايد  طرف تعھد وشرط نميتواند عام باشد بايد ھم  -٢
    .دارای اقامتگاه باشند

باطل است (رای اساسا نظربه اينکه علمای اعالم درجامعه تشييع ايران عام ھستند لذا شرط اصل دوم  
  ديوان کشوروقانون مدنی)

متعھد اجرای اصل مزبور   ،ومراجع تقليدِ  -٢علمای اعالم  -١نفراز  ٢٠اصل دوم مقررکرده که  -٣
نفرچند نفرازمراجع تقليد وچند نفرازعلمای اعالم خواھند  ٢٠ن آاصل معلوم نکرده که از،ھستند
   .بود

اين تميزچگونه  ،بايد مطلع ازمقتضيات زمان باشند )نفر٢٠منتخبين (ھمان اصل مقررکرده که  -۴
است که بگويد مطلع ازمقتضيات زمان اعالم د ويا علمای يد  کدام مرجع تقليآاست بدست  ممکن
  ؟نيست

کسانی که به مدارج روحانيت واقفند ميدانند که بين مراجع اجتھاد وعلمای اعالم يک  -۵
ن به تعلق خمس به مراجع آبرقراراست وريشه ديوارنامانوسی وجود دارد که قرنھا اين ديوار

   .ن محرومندآ وحق فتوادادن ميرسد که علمای اعالم وغيراعالم از
که ھيچگاه درطول تاريخ تشيع تمرين  ،ازتعداد چگونه ممکن است گروھی نامتجانس ونامعلومِ  -۶

 انفرر ٢٠که بتوانند دراجرای اصل دوم به اجماعی برسند  ،انتخابات واجالس عمومی نداشته اند
   .نھم نه يکباربلکه تا خدا خدائی ميکندآ و ؛بين خودشان که واجد شرائط ميباشند انتخاب کنند از

اجرای اصل در سوای مشکالتی است که  ،مشکالت مزبور که تنھا ازصيغه اصل دوم مستفاد ميگردد
ن آگان قانون اساسی که شخصيت ھای بسيارممتازوتحصيل کرده مزيور ظاھرخواھد شد برای تدوين کنند

خوند ھا بوده اند  مسلم بوده که اصل دوم آشنا به حقوق بلژيک وبيشتر به روحيات واخالق آ زمان و
ن شرط وتعھد نخواھند آقابل اجرا نخواھد بود يعنی متعھد اصل دوم که روحانيون ھستند قادر به انجام 

ده ای ازقانون مدنی وفقه اسالمی ميشود که ميگويد <طرف تعھد که شرط بنفع مابود وموضوع مشمول 
ن است که شرط مزبور نبوده است آن شرط صرفنظر کند ودراين صورت مثل آاوشده ميتواند ازعمل به 

  ٣ .واين اسقاط شرط ھم ممکن است به لفظ باشد ويابه فعل يعنی عملی که داللت براسقاط شرط نمايد

د لمان وھنآسفارت محقق الدوله که سالھا در –مخبرالسطنه  –حسين وحسن پيرنيا مانند روشنفکرانی 
خوب  وتدين قانون اساسی ومتمم را متصدی بوده اند  شخصيت ممتاززمان  ١٢خدمت کرده و مجموعا 

ام ھم ديگری راقبول دخوند جماعت که درسطح کشوربه ھزاران ميرسد وھيچکآميدانستند که محال است 
   .نھم نه يکباربلکه تاپايان عمرکره زمينآ ،نفررازبين خود انتخاب کنند ٢٠د بتواند ندار

                                                
 ک-از خواننده می شود. حدرک دقيق اين پاراگراف خواھشی است که  ٣
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سی سال است که ناموفق بوده ايم  ،ماايرانيان درخارج ازکشوربرای يک کارساده مثال انتخاب چند نفر
ش دميشود انتخابات شورای به اصطالح ملی که گن  ،تبارشاه وعلياحضرت استفاده شدوقتی ھم که ازاع

    .مدآدر

 ۵مده که نوشته <وقتی آمريکا گزارشی درباره وضع روحی وکاردستجمعی ماايرانيان آدراسناد سفارت 
د خونآچطور ميشود تصورکرد که اين تشتت درجامعه   عقيده پيدا ميشود> ۶ايرانی بدورھم جمع ميشوند 

  .دی نداشته باشدحضور جّ 

ن ھيچگونه مقاومتی آاران تنظيم قانون اساس ومتمم باری به ھمين دليل است که ميبينم دست اندرک
  . نوری نکردند زيرا ميدانستند سرنوشت اصل دوم چه خواھد شددرمقابل طرح شيخ فضل هللا

  دستاورد  توقف اجرائي اصل دوم متمم

ارگرفت زاديخواھان بطور طبيعی درمسيراجرا قرآباتوقف قھری اجرای اصل دوم بخشی ازخواسته ھای 
مسيراجرا قرارگرفت وبرخی ديگر ھم باانقالب شاه زاصول متمم باھمت شاھان پھلوی درا گروبرخی دي

مانند اصالح قانون انتخابات وغيره ونتيجه اين تحول بسياربزرگ اين شد که  تداوم  ؛وملت  عملی گرديد
مد  آاجرائی قانون اساسی ومتمم بصورت مترقی ترين قانون اساسی کشورھای پادشاھی جھان در

ی زادآ وباانقالب شاه وملت تمامی اصول متمم قانون اساسی منھای ميخھائی که برای توقف پيشرفت و
   .ايرانيان کوبيده شده بود درمجرای اجرا قرارگرفت

  ديد گاه هاي سفهاي كينه توز

  ن شاگرد تخس است که ميگويد:آازادعا ھای 

   .چرا شاه اصل دوم رااجرا نکرد واگرکرده بود انقالب نميشد -١

خوند ھابود وناديده گرفتن اين واضح آديديد که اجرای اصل دوم دراختيارشاه ويا مجلس نبود بلکه درتعھد 
رانميتوان به سفاھت گره زد زيرا سفيه وارد اين معقوالت نميشود بلکه بايد نام ديگری که نزديک به 

   .کينه توزی باشد برايش انتخاب کرد

خوند ھا آنھم ازطرف آاست که توقف اجرائی اصل دوم  شاگرد تخس ازدرک اين واقعيت غافل -٢
نھم بعد آ ازطرف شاه نآباشکوه ترين تحول درتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم است واجرای 

اه ش نه تنھا ممکن نبوده بلکه اتھامی بسياربزرگ را متوجه شاه ميساخت که  سال توقف، ٧٠از
   .يان داده استبه دوران جدائی دين ازحکومت وقانونگزاری پا

ميگويد واصرارھم دارد که چون نويسندگان قانون اساسی ومتمم مسلمان وشيعه اثنی عشری  -٣
ن آکه قسم خورده حارس قانون ضحاکيان است وشاه ھم  ،نآبوده اند پس قانون اساسی ومتمم 

ده شن قانون پيچيده آکه ضحاکيانيند  م مان قانون اساسی ومتوطرفدار  ،قانون باشد ضحاک است
  .ه حيض چرک وخون را طرفداری ميکننددرکھن
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ن آاخيرا ھم ادبشان! گل کرده وگفته است <من به روان نويسندگان قانون اساسی نفرين ميکنم  جای 
د  حلوا کر ،تش کشيد نه حلواآنه دردل مردم. بايد قانون اساسی رابه  –بريزگاه ھمگانی است آ قانون در

  ام ميدھم>اگراينھا دشنام است بله من دشن

انسان درھرمسيری که   !نھم ازمتصدی فرھنگستان جھانی کوروش بزرگآواقعا چقدر ادب واخالق!! 
د شاگر ؛دم ھرزه گوی بی فرھنگ ميشودآ دم مودب وبافرھنگ  مودب ترميشود وآ ،روديھست جلوم

   .تخس

<شاھنامه  :دردانشگاه رشت  گفته شد ١٣٩٢شھريورسال  ٢٠درسالگرد تولد فردوسی (چھارشنبه 
 موخته است>آدانائی واخالق وادب  -نيک انديشی   –زاد مردی آ –ينده شرافت آفردوسی به نسل ھای 

  ( خبرگزاری جممھوری اسالمی)  ازشاھنامه بنام معلم اخالق يادشده ١٣٩١درسالگرد فردوسی درسال 

  :فردوسی گفته

  ه امنميرم ازاين پس که من  زنده ام        که تخم سخن راپراکند

  بريزگاه ونفرين به نويسندگان قانون اساسی است؟؟آ مقصود فردوسی ازتخم سخن ھمين چرک وخون و

  شاهد قضيه

درتمام بيانيه ھای اعليحضرت بمناست سالگرد مشروطيت ايران عباراتی که گويای تجليل ازنويسندگان 
   :ودست اندرکاران انقالب مشروطيت است ديده ميشود ازجمله

 گاھی ھای اندک ازآ ھمت واالی تنی چند از فرھيختگان ايران است که با ورآ وططيت ياد<انقالب مشر
داد جامعه ازورطه عقب ماندگی واستب ندنيای پيشرفته غربی اما باشوری ژرف ونيتی پاک به قصد برکشيد

   )٩٢..........                                         ( ازپيام مشرطيت سال 

  شاهد ديگر

قای دکترمحمد صنعتی منتقد فرھنگ وادبيات وھنرپخش شد که بخشی آ از ٨٨مصاحبه ای دربھمن سال 
 وردهآن که مربوط به اين تحرير ودرباب شخصيت ھای دست اندرکارمشروطيت ايران است به اينجا آ از

   .ميشود نوشته است

   .چ حرکتی وجود نداشتروشنفکران مشروطيت زمانی برخاستند که ھنوز درکشورھای اطراف ما ھي

د شنا شده بودنآکه باتفکرمدرن نھا کسانی بودند آن زمان کردند آروشنفکران مشروطيت چه معجزه ای در
نھا باقی مانده باشد (يعنی مذھبی باشند) آ گاه رگه ھای سنت ھم درآگاھانه ويا ناخود آگواينکه ممکن بود 

که راه نجات اين مملکت مثل بقيه ملل دنيا رھائی وواپس ن ميپرداختند اين بود آگاھانه به آنچه که آاما 
  )١٣٩٢(کيھان لندن           .                 ماندگی  وتغيير وتحول بسوی مدرنيته است

  شاهنامه فردوسي هم چرك وخون وخود فردوسي هم ضحاك است 
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زرگ بگان عرا ونويسندبکاربرده تمام ش درتنظم قانون اساسی مشروطيت  تخسن شاکرد آبا معياری که 
 و ضحاکی   فردوسی صدر ھمه  ر ودرگبسياری دي فاريابی و -مولوی  –سعدی  –ايرانی مانند حافظ 

بريزگاه ھای آمخلوطی ازچرک وخون وجايشان در ديوان ھای ديگر گلستان و مثنوی و امه  وھنشا
  .عمومی است

    نگاه كنيد  

ازدغل> ازمولوی ضحاکی است! منزه ّ دان شيرحق را<ازعلی اموز اخالص عمل       ،اشعار معروف
حافظ ضحاکی  از  >حافظ اگرقدم زنی درراه خاندان بصدق    بدرقه رھت شود ھمت شحنه نجف< –اشعار 
  است!

  >شعر مفصل سعدی <کس را چه زور وزھره که وصف علی کند

  ھمچنين و

  راشرع فتوا دھد برھالک      اال تا نداری زکشتنش باکگ

  ب خوردن خطاست     وگرخون به فتوابريزی رواستآم شرع ابی حک

  کجا عقل ياشرع فتوا دھد        که اھل خرد دين به دنيادھد

از سعدی است والجرم خود سعدی ازضحاکيان وبوستان وگلستان ھم پيچيده درچرک خون وجايگاھش 
   .بريزگاه ھای عمومی استآدر

امرارمعاش شاگرد تخس است درمورد اسالم وتشيع  مرم شاھنامه اش  فردوسی سخن سرای ايرانی که
شاھنامه مده که بجای آشاھنامه بصورت چرک وخونی در ،رد تخسگکه بنابراصرار شا ی انداختهگسن

  .تش کشيده شودآبريزگاه ھای عمومی به آ ا بايد درحاک نامه وبجای کتابخانه ھضبايد نامش 

ی واھل بيت ميداند لرا بنده ع فردوسی خود ،است فردوسی دراشعاری مفصل ميگويد که علی باب علم
   .رفت وھمچنين ازدشمنان علی باخواری ياد ميکند دمده ازدنياھم خواھآئين به دنيا آاين  وميگويد با

  ستاينده خاک پاک وصی>    <منم بنده اھل بيت نبی             بيت   

  کيست>نکس که درجانش بغض علی است        ازاودرجھان زارترزارآ<ھر

   !بيت <اسالم شد مشيد ودين گشت استوار     ازبازوی يدهللا وازضرب ذوالفقار> ازقاآنی ضحاکی است

  خطاب به شاگرد تخس وشرور

مندگي ام ايكاش شما به رابطه استادي وشاگردي متمسك نميشديد كه باب خجالت وشر
چرا  ؟ميكنياصرارمĤبانه  گاهي نداري دخالتآ گشاده شود  چرا دركاري كه تخصص و
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حاكيان تشبيه نهارابه ضآ، را بهيچ ميگيري كه هيچقدرزحمات وكوششهاي گذشتگان 
 و مذهبتو كه ازج ؟نها توهين ميكنيآنفرين ميكني وافتخارهم ميكني كه به  !ميكني

 .بي نداردآگاه نيستي دل ودماغ خواندن بيطرفانه راهم نداري زيرا نان وآدرزمان مشروطيت 
ي قدرت روحانيت وتشيع درزمان امضاي مشروطيت چه بوده ودرچه جو ميداني كهيا آ
چرا  ؟؟سند مشروطيت شده اندامضاي اخذ موفق به  ن زمان آزاديخواهان وشخصت هاي آ
بريزگاه هاي عمومي آ نرا چرك وخون وجايش را درآساسي ومتمم حاكي وقانون انهارا ضآ

  ؟ميداني

ريزگاه عمومی است پس تمام دستاوردھای ناشيه ازاجرای بآجايگاھش در ،نآاگرقانون اساسی ومتمم 
ی بريزگاه ھاآ وبنده وشما در  ،بريزگاه ھای عمومی استآ ن قانون ھم چرک خون وجايگاھش درھما

ن دوران که ازپايگاه قانون اساسی ومتمم آتمام فعاليت ھای فرھنگی ودانشگاھی  ،عمومی بزرگ شده ايم
   .تش کشيده شودآوبايستی به  است  ارراد وروئيده است مخلوطی ازچرک وخون 

يک ذره انصاف رابوکرده باشد  ؟دمی که يک ذره عقل داشته باشد بزندآحقيقتا اين حرفی است که يک 
نھم باغرور ونخوتی که از آ ؟!نھم دررسانه ھای گروھیآدمی که خجالت شرم داشته باشد بزند آ ؟بزند

    ينده ميبارد؟سراپای گو

  مردان بلند گوبدست  اين قبيل با پرنكبت  اناَه به اين دور

بل ھم بھرچه ن تمام است اين شاگرد تخس زِ آ ن ميزنند وکارآمالھا باھرچه مخالفند يک مھرطاغوتی به 
وايران وخليج فارس  ساسی وشاه وسلطنت طلبانيادش ميرسد يک مھر ضحاکی ميزند ازقانون ابه که 
    .رهيوغ

د اوبوضه خوان ھمراه ھيئت ش به فرانسه رفت يک روخرآ دين شاه  درسفرکه وقتی مظفرالميدانی  ياآ
يا ميدانی که درھمان سالی که فرمان مشروطيت صادرشد آ ؟برای اينکه شبھای جمعه برايش روضه بخواند

ن زائيده شده اند وشعرشعرا فقط شعرمذھبی آ مردم خيال ميکردند که وطن ھمان روستائی است که در
  )عارف قزوينی(                         رای گربه شاه شھيد ميگفتند    بود  وتصنيف ب

ب وضوی مراجع تقليد آدرھمان سالھا مردم  . درزمان مشروطيتو وقدرت مذھب است اين عالمت جّ 
   .ازجمله ھمين شيخ فضل هللا  رابعنوان تبرک ودرمان ميخوردند

 ھمانمسلط برجامعه  داب ورسوم وباورھایآ زمان و به تجزيه تحليل مسائل ونقد موضوعات بايد با توجه
  .بپردازيم گذشته ھای دور به نقد موضوعات ،خودمان ايده ھای امروزیِ  باشد نه اينکه بنا برفکروزمان 

وکاردانی ازگرداب نظارت  بصيرت که موفق شدند  قانون اساسی ومتمم رابا کسانی ن زمان، آائط شر در
باوجدان وباذره ای ازعقل وتميز  يک انسان ،ن کرده اندستانجات دھند کاری کار خوندآدخالت  مذھب و

نھا رابه آورد کوشش آتشبيه کند دست ینھارا به ضحاکآخدمات نھم بعد ازيکصد سال آ نمينشيند درفرنگ 
 ھرروز ،نھارا باسوزاندن مرتفع بداندآبريزگاه ھمگانی ومزاحمت آنھارا آوجايگاه  چرک وخون تبديل کند



 اميرفيض حقوقدان -آبريزگاه ھمگانی -معرکه ھای شاگرد تخس                                        ١١ برگ  ٢٠١٣/٠٩/١٢، پنجشنبه

 خسیتن غلط کرده ام که استادی باشم که شاگردی به اين م ،وراضافه کندآ! حيرت ھم براين افاضات
   .ونفھمی وکينه توزی داشته باشم

ن به اقليت ھای مذھبی توجھی نداشت آقانون اساسی ومتمم < :ميگوئی ؛انصاف ھم خوب چيزی است
خوب فکرنميکنی   >ودرزمان شاه بھائی ھا وديگرپيروان مذاھب درتنگناھای مقام وفعاليت قرارداشتند

 مردم ميدانند که درزمان شاه اساسا مسئله مذھب ودين اصال مطرح نبود وبھائيان مقامات عالی وکه 
 ،رئيس شرکت ھواپيمائی ،ب وبرقآروحانی وزيرجواد قای آ ،باالئی درسياست واجتماع واقتصاد داشتند

 طبيب شخص پادشاه وبسياری که ذکرنامشان موردی ندارد ومشت نمونه ،تيمسار ايادی ،تيمسارخادم
  .خرواراست بھائی بودند

. نميدانم ايشان ازرسوائی ازدروغ احساس شرم وخجلت ميکند ميگويد سنی ھا حق وزارت نداشتند
  ؟!ياخير

   >شرم ازناحيه وجدان است< تصور نميکنم زيرا

بود يحيی صادق وزيری اھل تسنن وزيردادگستری  وزير سنی ٨تا  ٧بين  ،درکابينه ھويدا درتمام مدت
   .درتھران فوت کرد ٩١وزيرسنی بود که دربھمن ماه سال خرين آ بختبار

اه واقعا چيزی که درزمان ش ،يھوديان درکنارمسلمانان به فعاليت ھای سازندگی واقتصادی اشتغال داشتند 
واينھا ھمه به استناد وپشتوانه تداوم اجرائی قانون  مطرح نبود ھمين برخورد اعتقادات مذھبی بود 

  .ن بودآاساسی ومتمم 

ور اين نقال متاسفم که ميخواھم به ايشان گفته باشم الاقل به احترام ھمان آقدر ازاين افاضات  تھوع آن
بريزگاه ھای عمومی است درکاری که بی آ ب شماست وجايش ھم درآشاھنامه فردوسی که محل نان و

لبان صدقه مدت راممکن است سلطنت طآدر ھمان نقالی را حفظ کن کسراده ھستی دخالت نکن يپ اطالع و
  :دارد که من ھمان رابه ايشان دارم قزوينی  ج ميرزا يک نصيحتی به عارفاير   .کنند

ُ ولوی را گُ ـــــدوذرعی م   خودت راروضه خوان معتبرکن  نــنده ترکــ

  ، بودستھم اگرکم بود توادــس  تودستــوازت سذوقت خوب وآچو 

ُ را اين مــــُــت  سوادنده خوان ھا بيـــــعموم روض      وھبت تنھا ندادندــ


