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  ورود به يك مصاحبه
  ( بچه پررو)

  حقوقدان -اميرفيض

مکن ن مآاشته که ورود به تگوئی نزديک به مصاحبه جريان دفلنگی وعليرضا نوری زاده گان چاآقايبين 
  .باشدموضوعات وصالحيت تحريرات تقديمی قرارداشته است دررديف 

  .بتوجه نزديک است و ،دوموضوع شاخصدرگفتگوی مزبور 

  اسالم حكومتهاي ودوم  سكوالريزم بودن نخست حكومت دراسالم 

   نخست حكومت دراسالم

ائيد نوريزاده ت آقایحکومتی وجود نداشته واز شت نزديک بودند که درتاريخ اسالمچالنگی به اين بردا آقای
ھارات تائيد اظ ،نوريزاده پاسخی ندادند وبتقريب آقایکه البته  ،ستارشدندخوا با ذکر نمونه  نراآويا خالف 

   .يدآچالنگی به حساب مي آقای

  ورود اين تحرير

البته که درحقوق اسالمی سابقه ای ازحکومت وجود  زه گرفته شود،وبه معنای متداول امر اگر حکومت
ندارد  زيرا حکومت درحقوق امروزی به معنای گروھی است که ازجانب مردم انتخاب ميشوند تا قوانين 

   .موضوعه ازسوی مردم را اجرا وقضاوت نمايند

ضاوت ق                   ِقضاوت کردن درمفھوم   –اجرای شرع                                          ِ حکومت دراسالم به معنای حکومت کردن درمفھوم  ولی 

ازسوی خدا که بوسيله کسی اعمال ميشود که   ،شرعی و حکم راندن به مفھوم اجرای احکام اسالمی است

   .منصوب ميگردد نه ازسوی مردم

تفاوت بسياربرجسته بين حکومت امروزی وحکومت اسالمی دراين است که درحکومت اسالمی قوه 
 و داردکه ثبوت ابدی  ،است نآخداو قر ناشی ازوجود ندارد وقوه قانونگزاری بعث ازمردم نم           ِ قانونگزاری  

  .يعنی حاکم خود حکم ميدھد وخود اجرا ميکندقوه مجريه وقضائيه ھم تفکيک شده نيست 

ابتدای ظھور اسالم  اداره جامعه مسلمانان  بوسيله حکومتی که شرح داده شد اداره ميشده واين روال  از
   .تا انقالب مشروطيت درايران جريان داشته است
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  اسالمي  حكومتهاي سكوالريسم بودن –وم د
پادشاهان ازخلفا خلعت  نكهآ با ،اسالم                      ِ که درتمام ادوارتاريخی   داشتسماجت  ن گفتگوآدر نوری زاده آقای

ولی معھذا فسق وفجوروشرابخانه ھای بغداد شھرت خاص وعام بنام خلفا خطبه ميخواندند ميگرفتند 

   .سکوالر بوده است حکومتھای اسالمی سيده که اساسا درست روبااين مقدمه به اين نتيجه ناداشت 
  

سماجت گونه نوريزاده مرابياد سماجت ايشان درنشان دادن تصويرخمينی درماه درمقابل کافه نادری      ِ اصرار  
به سوی ماه  ميخواست قانع کند که با انگشت دستش  درخيابان نادری تھران انداخت که  درحال اشاره

  تکرارشده)( .ناظر جريان بودم درکناری  را درماه اطرافيان اومی بينند که بنده ھم تصوير خمينی

ھوم مف و امروزه ھمه معنا زيرا نای سکوالرنيستندانستن مع ،سکوالر نوريزاده درمسئله آقایباری مشکل 
شان تمدن درختوسل ايشان به عبارت بی محتوای < .مشکل ايشان تعھد حرفه ای استسکوالريسم راميدانند 

برای اسالم قائل شدن تمدن  ،ازھمان باب تعھد حرفه است واال پوچ ترين ادعا درھمين گفتگو >اسالمی
ترک عادتشان درمورد سکوالرھم  عادت به اصراروسماجت درتحميل نادرستی ھا دارد او وچون ،است

 ،ننوکرخاموضع ايشان درمثال <خاصه که  .وقع قبول را ازايشان داشتميشود ونبايد تموجب مرض ايشان 
    .> قابل جستجوستنه نوکربادمجان

سکوالر به معنای جدائی دين ازحکومت است يعنی حکومت برطبق قوانين مصوب مردم اداره ميشود نه 
   .قوانين دينی

اينکه نوريزاده اصراردارد که دردوران پادشاھان ايران حکومت سکوالربوده  اصرارش ناموجه وباطله 
 اصال قانون ،شرع بوده نه قوانين مصوبه مردم ،ناظربرعمل دولت ِ    ،زيرا تا انقالب مشروطيت قوانين است

   .به معنای امروزی قانون وجود نداشته است

  ازقديم حکم پادشاھان قانون بوده است و ھيچ چيزی مانع اجرای ورده است <آملکم  درکتابش
 ومات را موکول به نظرمجتھدين وقت ا تصمي. سالطين عموماصول شريعت شود جزيحکم شاه نم

  >ن با اصول شريعت ميکردندآتطبيق 

  ؟يعنی تطبيق فرامين شاه با موازين شرعی يا معنای حکومت سکوالر آ

  حاج سيد باقررشتی مجتھد وقت دراين بادی مينويسد درزمان سلطنت فتحلعيشاهآيحيی دولت ،
. چنانکه بعضی ازکسان راکه محکوم به قتل ميکرد بدست حکمشھرھم حاکم بود وھم اجراکننده 

تاريخ اجتماعی >    (نکه حکومت وقت را دخالتی بدھدآرا قطع ميکرد بدون  نھاآخود رشته حيات 
   )۴٩۵صفحه 

  ١ ؟خوند استآن بدست ھمان آخوند واجرای آ،  حکم دادن يک دن حکومتيا معنای سکوالر بوآ

                                               
را ھم که طبق قوانين اسالمی خودش ميبرد و » رژيم اسالمی«يسه نتيجه بگيرد و البته که عليرضا نوريزاده ميخواھد از اين مقا- ١

 ک-را سکوالر جا بزند. حخودش ميدوزد 
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  ملک محمد بغايت خونريز بود درحدی که روزی نبود که کسی را ست <مده اآدرتاريخ سالجقه
گويد که يک روز باملک   ؛. زاھد عمانی ملک را تعظيم بسيارکردی وبسرای ملک شدینکشتی

. کاغذ ھمه رقعه برھم ريخته بود درسرای اوميگشتم  به موضعی رسيدم که حدود يک خروار
فتوای ائمه شرع است ھرگز کسی را نکشتم اال که < :ملک گفت ،که اين کاغذ ھاچيستپرسيدم 
 از ن زمان ملک محمد راآاعالی مجتھدين  ،> شيخ برھان الديندادند که اوکشتنی است ائمه فتوا

  )۴۵١( طبقه روحانيان                                               .پادشاھان عادل دانسته است

  !بچه پررو>؟ بقول کسی <ومت سکوالر محسوب ميشوداين چنين حکومتی حک ياآ

 و اساسا فکر، ، قانون فقط قانون شرع اسالم بوده است الغيردرتمام ادوار تاريخ ايران تا زمان مشروطيت
ه ب است وشرع اجازه قانونگزاری را قانونگرازی اقتباس ازحقوق اروپائی است که کامال با شرع مخالف

ی کند ويا دراين صورت چقدر گمراھی الزم است که کسی اسالم را سکوالر معرف ،م نداده ونميدھد مرد
  .سکوالربه خورد مردم بدھد را و پس از اسالم پيش از مشروطه حکومتھای ايران

   .استخواندنی  ر وتحميل اسالم به ايرانياندراشعار وادبيات وفرھنگ ايرانی موج تعلق خاط 

  :ابيات 

  رخون بريزی به فتوا رواستـــــوگ    ب خوردن خطاستآبی حکم شرع 

  شتنش باک  ُ ـــ داری زکــــــا نـــــاال ت    د برھالکـتوا دھـــــرا شرع فــــک

ــــک   رد دين به دنيا دھد   ِ ل خ  ـــــــه اھــــک    درع فتوا دھـــجا عقل ويا ش ُ    ــ 

بودن حکومتھای  ل سکوالر، دليحه بيان اعتقادات وقدرت اجرائی شرع استيا اين ابيات سعدی که سرلوآ
  ؟ميشود بين ھجوم اسالم و مشروطه ايران

  ميخانه هاي بغداد

   .دانسته استبودن تمامی حکومت ھای اسالمی ايران  بچه پررو وجود ميخانه ھای بغداد را دليل سکوالر

رويم به ھمين تھران نگاه چرابه بغداد ب >اصفھان دوراست ولی کردش نزديک استبقول اصفھانی ھا <
  .ميکنيم

ھزارنفردرفعاليت فروش الکل دست  ٣٠٠ ،دولت                                   ِ جمھوری اسالمی حسب اعالم مقامات مسئول          ِ درايران  
يک ميليون وسيصد ھزاربشکه مشروب کشف شده است يکی ازمقامات مبارزه با فساد  ٩٠دارند  درسال 

  >دقيقه دسترسی به الکل حتمی است ١٧درتھران ظرف  کل گفته است <ال

ن است صحبت ازتشکيل نخستين مرکزترک الکل آدولت که خود ناظرجريان الکل واعتياد فراگيرومصرف <
  >ميکند

 ا و؟ واقعا انسان بايد بسياربی پروجمھوری اسالمی ھم سکوالراست به ادعای نوری زاده دراين صورت 
  .مسائلی احتجاج کندباشد که درچنين  پررو
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می قادرنيست که جمھوری اسال ،ضربه شالق است ٨٠مجازات شرعی شرب الکل چه مست کند وچه نکند 
ازجمله سرکشی مردم نسبت به احکام شرع  .زورش نميرسد ،ضربه شالق بزند ٨٠را ھزارنفر ٣٠٠

ه نيست بلکاسالمی  نتيجه سکوالربودن جمھوری ،ومسائل مشابه بسيار نسبت به حجاب  ھا مقاومت خانم
يجه نت .زادی وحق حاکميت وامثال انھاستآ نتيجه نامناسب بودن وعقب مانده بودن اسالم با نياز بشريت و

 ،وسنگ اسالمی با فرھنگ پيشرو ومترقی که زائيده طبيعت انسانی است عقب مانده برخورد فرھنگ 
  يباشدم

  .ا نگيرد نه اعمال افراد کشورر قرارگيرد يد درمسيرسکوالن است که ميتوانآ اجرائی وزن قانون وحاکميت

مريکا منعی برای تبھکاری قائل آيا اين دليل ميشود که حکومت آ ،تبھکاران است پراز مريکاآدرھمين 
  ؟مريکا ازسيستم تبھکاران اداره ميشودآوحکومت  نيست 

 نامه بين المللیجريان داشت حتی عھد  اسالم آورده بود،که  ، بردگیحتی تا سالھا بعد ازمشروطيتدرايران 
نرا متوقف کند ويکی ازشئون اجتماعی واقتصادی برده داری آوقدرت رزمی دريائی انگليس ھم نتوانست 

   .بود

  .)يد حقيقت گم شودآچون غرض ؟ (ن حکومت ھا  سکوالربوده اندآيا آ

ن آقر ان گفت کهيا ميتوآ ،ن صراحتا پيش بينی شده که گروھی ازمسلمانان به منھيات اھميتی نميدھندآدرقر
  ؟ھم سکوالراست

 وراست که اين دوآحيرت  ،سکوالر نتيجه برخورد حقوق اسالمی با حقوق ناشی ازحق حاکميت مردم است

 .سال است ھزاران بار بازگوشده به فھم نوريزاده نرسيده است ٢۵سان که آکمله حرف 

 متوقف و ۵٧رش مذھبی سال غاز سلطنت رضاشاه کبيرزنده شد ورشد کرد وبا شوآ سکوالر درايران از
به زوال رفت که امروز حکومت اسالمی که با تالش ونامردی امثال نوريزاده پايدارشد جايگزين دوران 

  .ايران گرديد سکوالر

يا سکوالر که سرچشمه آمد که آاعليحضرت به ميان  درمصاحبه ای اين پرسش از  ٢٠١١درماه ژوئن سال  
   ؟ميتوان درجامعه سنتی ايران بکارگرفت ن درغرب است راآ

   :اعليحضرت فرمودند

  >سکوالريسم که معرف جدائی دين ازحکومت است ازابتدای پادشاھی خاندان پھلوی درايران پا گرفت<

نکه قانون اساسی مشروطيت  نظام آ اه مستندات مسلم تا اعالم سلطنت رضاشاه کبيرباھمر            ِ ری به حقيقت  آ
زمان اعالم سلطنت رضاشاه تداوم  حقوقی ايران راشکل ميداد ولی ماھيت شرعی واسالمی داشت واز

صول ن اآنکه آن زاد گشت وبدوآن کامال ازقيد وبند شرع آاجرائی يعنی کيفيت اجرای قانون اساسی ومتمم 
اصول  مانند اصل دوم ودائره اجرا بکل خارج گرديد ( از ،حذف ويانسخ گردد قانون اساسی  مزاحم از

  .ديگر)
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  :دکترمصطفی رحيمی درکتاب قانون اساسی خود نوشته است آقای

 درھرکشوری قوانينی ھستند که بنا برمقتضياتی وضع ميشوند وبراثرعدم امکان اجرا به مرحله اجرا در
  )١١٣صفحه (                                درتطبيق مورد اصل دوم متمم)(نکه فسخ شود آد بدون نمياين

ھا حق پوشيدن  سال قبل درکشورفرانسه قانونی بتصويب رسيد که خانم ٢٠٠يعنی حدود  ١٧٩٩درسال 
ن قانون آوجامعه نسبت به  ،اما عمال قانون مزبور درموقعيت اجرائی قرارنگرفت ،ندارند رامردانه  شلوار

تا درزمان رياست جمھوری سارکوزی قانون مزبوربوسيله پارلمان نسخ  ،حساسيتی که بايد نشان نداد
 ودب برابری حقوق زن ومرد تصريح دارد که برنکه مخالف قانون اساسی فرانسه آ قانون مزبور با ،گرديد
   .نکه حيثيت واعتبارقانونی داشت ولی تداوم اجرائی نداشتآ سال با ٢٠٠

د نھم نيم بنآک دوره سال عمرمشروطيت فقط دري ٧٠ست که درت مصداق اصل دوم متمم ااين نمونه درس
  .اجرا شده است

ن دقيقا ھمانطور که اعليحضرت ھم فرموده اند کامال سکوالر آتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ومتمم 
   .ن ميباشدآوردھای شکوھمند اقتصادی وسياسی ھم پشتوانه آاست که دست

  مسك به تزسكوالرت

ن تمسک به تز سکوالر يک بيھوده آاجرائی قانون اساسی ومتمم  به جرائت ميتوان گفت که باوجود سير
 قالبان قانون اساسی و زيرا سيراجرائی قانون اساسی مشروطيت نشئت يافته از .وراستآکاری زيان 

 ضمنتاست  وم والر يک نظرولی ارائه تز سکاست محکم  ودرحقيقت يک نصساله  ٧٠مشروطيت واجرای 
ردم با مقاومت م له سکوالريسم مطرح ميشود و بالطبع برای اولين باراست که مسئاين زيان ھم ميباشد که 

ايلغار  و قا محمد خان قاجارآخاصه که ديوانه  ای ھم پيدا شده که مدعی است حکومت  خواھد شد روبرو
يعنی به مردم ميگويد اگرميخواھيد بدانيد  !ندديگر حکومتھای ايران ھم سکوالر بوده ا و مغول وقاجار

   .حکومت سکوالرچيست به دوران حکومتھای ايران قبل ازمشروطه مراجعه کنيد

به کسانی که خواھان حکومت سکوالر ھستند  نويد حکومت ھای ايرانی قبل ازمشروطيت را  ،گفته نا و
  ٢. ميدھد

ی باسابقه ھمراه دستاوردھای رفاھی مردم ن امرآدرحاليکه برگشت به سيراجرائی قانون اساسی ومتمم  
    .خورندن آ ن اشنا وحسرتآ است که بخوبی با

                                               
بوده است و پس از » شريعت«اين توجه الزم است که عليرضا نوريزاده ميخواھد اسالم دوره آخوند ھا را با سيستمی که بر اساس - ٢

 »مشروعيت«در يک ترازو بگذارد و برای رژيم اسالمی گريبان کشور را گرفته بود » قادسيه نخست«کشور در پی ھجوم و  غصب 
 ک-نيرنگ بازی که ھمواره به عھده اش واگذار شده است. حبخرد. کاری 


