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  له اي برسي وچهارمين هنگامهمتك

  شريعتمداري از اثربيانيه اعليحضرت درتجليل
 حقوقدان - اميرفيض

نظريه ديگری ، > درکناراين عقيدهانتقاد ناقص بدترازسکوت ويا عدم طرح مسئله استچنين است که <محققين راعقيده 
قضاوت وبرداشت تحقيقی نسبت به مسائل ورويدادھا سياسی واجتماعی زمانی جامع است < ميگويدنيز جاری است که 
واگراين اصل  ؛قرارگيرد ئی وارزيابی ط شناسايدرمح ،ن رويداد شده استآکه سبب ظھوروآثاری  ھاه که انگيزه وياانگيز

  رائی ميشود>انتقاد جنبه اصولی نداشته ومبتنی برمطلق گ ،رعايت نگردد ،روش الزم و

ن آ ثارآتجليل ازشريعمتداری بود ودرباب ای محمود فروغی درتنظيم بيانيه قآمتمرکز برنقش  ،سی وچھارمين ھنگامه
  :مده بود کهآبيانيه فقط اين اشاره 

 ن نقش فعال وسھم بزرگی دارند وآ نيت وانگيزه واقعی بيانيه جزئی ازکل توطئه ای است که متاسفانه شھريارايران در
  ن توطئه فراھم ساختن زمينه ھای عملی برای بازگشت جناح مصدقی شورش به قدرت ........آ ھدف از

زيرا تاثيراست که زمينه وپايه سازھدف  صدوربيانيه راعليل ميسازدنيت وانگيزه  ،ارائه ندادن تاثيرات بيانيه مزبور
  قای محمود فروغی معوق ميسازدآجازه ورود اتھام رابه انتقاد راناقص وا ،اثرات بيانيه وسکوت در بارهظور ميگرددومن

    .اين تحريرالزم گرديد تکليفی که برتحقيق متوجه است تنظيم لھذا بمنظور رفع ابھام و

  اثرات بيانيه تجليل ازشريعتمداري 

. نھاآنھا متوجه شخصيت افراد است نه جسم آوامثال ، تحقير، تشويق انتقاد، که تجليلبجاست  نخست تکراراين موضوع 
 مقابل با ،شخصيت. باشدنقانون وياشرع وياعرف  جتماعی شخص است که خالف مجموعه ای ازافعال وگفتارا ،شخصيت

، يک انسان بدون وابستگی به گروه اجتماعی وبدون بافرد دراين است که فرد ،شخصيت شخص با فرديت است فرق 
اشخاص ديگراست مانند يک کودک وياشخص محجورولی برعکس  داشتن نقش اجتماعی وتمايالت سياسی وفرھنگی با

   .درجامعه دارای روابط فرھنکی ، سياسی واجتماعی ومسئوليت پذيراست ،شخص

القمند به قرارگرفتن درجايگاه يک فرد عادی ساخته اند  القاء کنندگاه اين فکرخيلی اينکه اعليحضرت راع – حاشيه

  )پايان حاشيه(    .، اين حيله رابکاربرده اندنآ گاھی به تاثيرات وعوارضآخوب وباعلم و

  ابعاد وشمول تجليل  - وامـــــا بعد 

يا درقدرت باشد تسليم به قدرت وتبعيت ازحکم ، بطورکلی نوعی بيعت است واگرتجليل شونده حاکم وتجليل از شخص
اين مورد است که رابطه در ، تجليل به معنای موافقت باعقيده اوست وواگر تجليل شوند صاحب عقيده باشد .حاکم است

ع ن باشرآتبعيت وحقانيت فتوا وتطبيق  باشد  تجليل به معنای مراجع تقليد واگر تجليل شونده ازمريد ومراد بوجود ميايد 
   .است

چراکه  ،ستت که اين سوچندان مھم ني. يک سودررابطه باتجليل کننده اسليل ازشخصيت ھا دردوسو اثرگذارميباشدتج
   .ن مسائل شخصی ميباشدآوھرچه باشد علت محصوربه خود تجليل کننده است 
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 يا لبی ناشی ازارادت ومتوجه جامعه است که سبب ميشود يک رابطه اعتقادی وياق ،سوی مھم تاثيرتجليل از شخصيت ھا
خاصی  ائی باعقايد تجليل شونده درموضوعشنآبطوريکه يد آتمکين ناشی ازقدرت بين تجليل کننده وتجليل شونده بوجود 

   .سبب شناخت عقيده ھمه تجليل کنندگان نيزميشود

  چونکه خواھی کس شناسائی کنی                    پس نظردرحال يارانش کنی

   .ن فتوای شمول عام دارد لذا  تاثيرفتوا متوجه جامعه است نه تنھا تجليل کنندهوچو

  شريعتمداري  فتواي طاغوت

   .ن دراسالمآسابقه شنيدن ھم نداشت تاچه  رسد به مفاھيم حتی واژه طاغوت برای بسياری  ۵٧تاقبل ازشورش 

ايران واژه طاغوت رادرمورد حکومت سلطنتی ايران مدن خمينی به آسيد کاظم شريعتمداری اولين کسی بود که قبل از
رابه معنای شيطان و سرکش ازاھل  طاغوت یمفسرين قران يات مختلف قران بکاررفته استآ در بار ٨بکاربرد. طاغوت 

 ودرحاشيه اين تفسير ناميده طاغوت را ھرمسيری که به غيرحق اسالمی منتھی شود>تفسير نمونه < .گرفته اند کتاب
   >،  نظام طاغوتی استدننظام ھائی که فاقد ارزش دينی واسالمی بوده وضد ارزش اسالمی تلقی شوه است <مدآ

است که چنين  )اھداف جھاد تاليف حيات يوسفی –فرھنگ اسالمی در (که بکاراين تحرير ميخورد  یاما تعريف وتفسير
   :است

نھا درجھتی غيرازاجرای قوانين آالم قراردارد وعملکرد ن دردست انسان ھای ستمگروحاکمان ظآنطام ھائی که رھبری <
نظام طاغوتی قلمداد شده است ومسلمانان موظفند به اين نظام ھابه ديده ضد ارزش اسالمی نگريسته ازاين  الھی است
رزه نھا به مباآاين گونه نظامھا ورھبران طاغوتی  ساس برھمه مسلمانان واجب است با. برھمين ادوری کنند نظام ھا

  >برخيزند ودراسالم قيام عليه طاغوت واجب است

 است با تشيع است تشخيص اينکه شاه ستمگروحاکمی ظالم!!تشيع ايران که مذھب رسمی کشور درجامعه ،بنابراين
   .مرجع تقليد يعنی شريعتمداری بوده است

بوده بامرجع تقليد يعنی شريتمداری  عملکرد حکومت سلطنتی مشروطه ايران درجھت غيرقوانين اسالمی اينکه تشخيص
   .بوده است

 ) بودن شاه وحکومت سلطنتی مشروطه فتوای دوری وسرکشی وجھاد عليه شاه وطاغوتیشريعتمداری بااعالم طاغوت (
  .حکومت سلطنتی رابعنوان قدرت ناروا وقدرت شيطانی صادرکرده است

يله شورشيان مذھبی ناشی ازھمين فتوا بود چنانکه ھمه کشتاربسياری ازوابستگان وخدمتگزاران رژيم شاھنشاھی بوس
د ازناحيه پيشگام کشتاروابستگان رژيم شدند زيراکه حکم جھا ؛بودند کسانی که به چنين جناياتی گرايش نداشتند ناظر

    .مرجع تقليد صادرشده والزامی وخدمت به اسالم اعالم شده بود

غارت اموال مردم ومصادره  ،اجرای فتوابود نه عملی خودسرانه ،يعکشتارمردم بوسيله خلخالی ازنظرحقوق اسالمی تش
    .نھا به مالحظه ھموندی وخدمت برای دولت شاھنشاھی ايران متکی به فتوای مرجع تقليد يعنی شريعتمداری بودآ

نھم آ ،نچه که شامل فتوا ميشدآکلمه طاغوت رمزی بود که مسلمانان قشری خوب فھميدند که چه بايد بکنند وکردند 
   .تبارحکم وتکليف شرعیبه اعسربلندی  درنھايت جسارت و

  ثاربيانيه دررابطه باطاغوتآ

  .، تائيد کرد که شاھنشاه ايران ظالم وستمگربوده استبيانيه -١
  تائيد کرد که سلطنت قدرت ناروابوده  -٢
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ن رضاپھلوی ک

ه سی و چھار
اتی در تاييد نوش

بسيار ھمزمان 
 داشتند (به مض

شخصی که ھنوز
سطه ای سھول
د و ھمان زمان

ع درست است
ن بود انزجار م

   ۴برگ  ١٩/ ٠٨

فتوای ش اينکه 
حزب خلق مسلم

بردوم اينکه ت
ونه تننھا سبب

عليحضرت برخاس

 شريعتمداری د

     >

به ھا ونصايح و
  ؟ست

ت وناروا شناخت
   .ست

اجرای قوانين
ارشاد دولتھا
تخصيص وال
خائن شناختن

  اعالم کرد 

   :ح

ز انتشار ھنگامه
 فروغی اظھارا

آن ز از آنان که 
ت زير را بيان

به اصرار ش نه
ود، تا اينکه وا

ابراز شد روغی

ھارات و موضع
يل اينکه ممکن

   

 ٨/ ٢٠١٢

نخست
کردن ح

برداشت
نبوده و
نيت اع

نماينده

       

مصاحب
شده اس

طاغوت
شده اس






توضيح

ازپس 
محمود

تندو 
ظھاراتا

دبيرخان
کرده بو
آقای فر

اظھاين 
بودبدلي
 .شود

 ک-ح
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