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ھموطن گرامی

ننده و نھایتًا آموزنده میشود کھ خواننده بداند در خواندن تاریخ وقتی سرگرم ک

.زمان وقوع اتفاقی، در نقاط دیگر جھان کدام وقایع ھمزمان نیز اتفاق افتاده است

مثًال وقتی دریا باز شد و موسی قوم یھود را از میان دریا عبور داد، در ایران و 

ن منتظر حملھ بھ ویا وقتی افغانھا پشت دروازه ھای اصفھا.یونان چھ خبر بود

نیروھای شاه سلطان حسین صفوی بودند و درباریان و علمای دین بھ نخود لوبیا 

.دعا میخواندند و آش درست میکردند، در اروپا و آمریکا چھ می گذشت

داستان ھاایکھ حتی قبل از اختراع .گذشتھ ھر قوم و ملتی مملو ازاسطورھا است

بھ فرزندانشان گفتھ اند و یا مردم از ترس خط،  شاید والدین برای نخستین بار 

عوامل طبیعی برای دلگرمی، خودشان ساختھ اند و یا بھر دلیل دیگری اسطوره 

این داستانھا ھرچند شیرین و سرگرم کننده ھستند، ولی اگر تاثیر .آن مردمان شده

خوبی در زندگی جامعھ داشتھ باشند، تکرار و اشائھ آن نھ تنھا ضرری ندارد،

ولی  اگرشاخ وبرگ زدن بھ اسطوره ھا مایھ گمراھی مردم .کھ مفید ھم ھستبل

بھرحال مشکل ترین و شاید بی .شود، باید مردم را ازدروغ آنھا مطلع کرد

ثمرترین کوشش، ایجاد شک درحقیقت داستانھای تاریخی است کھ جزئی از 

تانی بھ آن جوامعی کھ صدھا و ھزاران سال با تکرار داس.باورمردم شده باشد

معتقد شده اند، حاال برایشان ممکن نیست موضوعی را کھ از کودکی در ذھنشان 

.فراموش و یا نفی کنندنقش بستھ بھ یکباره 

با جمع بندی و وصل نقطھ ھای تاریخی میتوان قسمتھائی از سطوح درونی 

ث ولی  باید میرا.جامعھ را شناخت و راھی برای حل مشکل امروز آن پیدا کرد

.ھای تاریخی را جمع بندی کرد ، نھ فقط  شکوه و عظمت دوران گذشتھ را

مقام کورش در تاریخ ایران نھ از آنجھت واالست کھ او کشور گشای بزرگی

. بود، بلکھ ارزش اوبھ خاطر روش مملکت داری و میراث اوست
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بت  ھمچنین در میان بزرگان ادب ایرانی، مقام ارجمند فردوسی نھ فقط از با

زیبائی و صالبت اشعار اوست بلکھ بھ خاطر تاثیر فکری اشعارش بر مردم 

یا کھ عزرا با جمع آوری داستانھا و اسطوره ھای فراموش شده .ایران بوده است

قوم یھود و نگارش تورات بعد از فرمان کورش دین بزرگی بر گردن قوم یھود 

تی و فشارھای اجتماعی ولی فردوسی کاری بمراتب عظیم تر را در تنگدس.دارد

.کرده است

ببینید از .وقتی خواندن این مجموعھ تمام میشود، لحظھ ای بھ نقشھ دنیا نگاه کنید

ابتدای تاریخ تا ھمین جنگ دوم جھانی و تشکیل سازمان ملل و بھ رسمیت 

شناختن مرزھا و حتی بعد از آن کدام سرزمین ھا در جھان بیشتر مورد حملھ و 

ایران کنونی، (مسلمًا جواب ایران بزرگ .گانگان قرار گرفتھ استتاخت وتاز بی

عراق، افغانستان، قفقاز، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیھ 

.خواھد بود)شرقی و سواحل جنوبی خلیج فارس

تمام تمدنھای بوجود آمده در سرتاسر جھان بشکلی دارای حصار طبیعی مثل 

ولی سرزمین .ا بوده و یا باصطالح آخر خط قرار گرفتھ اندکوه، دریا و صحر

ایران بزرگ، سر راه ھر کشورگشای جنگجوی متمدن و یا بیابانگرد بی تمدن 

شمالی، جنوبی، شرقی و غربی بوده و عالوه  بر ثروتمند بودن خودش، نیز سر 

 مملو لذا تاریخ غم انگیزسرزمین ایران.راه مناطق ثروتمند دیگر ھم بوده است

از تاخت وتاز این بیگانگان و کشتار و غارت ثروتھا و بھ اسارت بردن اجدادمان 

.بوده است

وبیابانگرد کھ بر ایران تاختند، جالب اینجاست، این اقوام چھ متمدن و چھ بدوی

فرھنگ و خوی انسانی کھ ریشھ چندین ھزار سالھ .بعد از مدتی ھمھ ایرانی شدند

تھ، از میان خاکستر و خون و نکبتی کھ اقوام مھاجم درذات مردم ایران داش

جالبتر اینکھ.بوجود آوردند دوباره سر از این سرزمین بیرون آورده و میآورد

وقتی این اقوام بدوی، قانون وعقیده ای را بزور بر این سرزمین تحمیل کردند،
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بخودشان پس  ایرانیان آن  قوائد وعقاید را دگرگون، ایرانی و انسانی کرده و 

.دادند

 شیرینی زبان فارسی بحدیست کھ حکمرانان و خصوصًا مردم، از دولت عثمانی 

گرفتھ تا ھندوستان، خارج از سرحدات ایران بزرگ،  قبل ازرسیدن استعمار و 

ولی آنچھ .دیکتاتورھا آنرا بعنوان زبان ملی و دیوانی خود انتخاب کرده بودند

تا کھ سر در .ھ این سرزمین، بھ مردم جھان استمایھ افتخار ایرانی است، ھدی

فرمانی کھ زیبنده .سازمان ملل متحد مزین بھ شعر سعدی و فرمان کورش باشد

.ترین نشان بر پرچم سھ رنگ ایران خواھد بود

بدون آزادی اقتصاد شکوفا .آزادی سرچشمھ تمام موھبتھای اجتماعی است

.سند و جامعھ رشد نمیکندعلم و ھنر و صنعت بھ جائی نمیر.نمیشود

در این سفر چندین ھزار سالھ، مردم سرزمین ایران علی رغم اینھمھ کوشش و 

مبارزه برای استقالل و آزادی، ھرچند برای مدتی کوتاه طعم شیرین آنرا چشیده 

اند ولی  نتوانستھ اند آنرا بدست آورده و مقام شایستھ خود را در میان ملتھای 

تالشھای پراکنده مردم  برای رسیدن بھ آزادی و یک .دیگر جھان کسب کنند

.زندگی ایده آل، بدون نتیجھ مانده است

چرا بھ این روز افتاده ایم؟ راه حل چیست؟  اینھا در پایان این مجموعھ بھ نقد و 

:بررسی گذاشتھ شده و نتیجھ گیری میشود

!ری پیدا کردتصورغلط اینست کھ نیروھای مبارز منسجم نیستند و باید رھب

بعد از این ھمھ سال باید آموختھ باشیم کھ راه نجات پیدا کردن فرد رھبر نیست 

.ھدف رھبری استبلکھ

ھدف رھبری باید یک قانون اساسی با الھام ازاعالمیھ جھانی حقوق بشر، 

.مساوات بین مردم و جدائی دین از حکومت باشد
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 باید بھ آن اعالم وفاداری و سوگند  افراد حتی قبل از داشتن صالحیت رھبری،

.در آنصورت مردم میدانند آنھا کھ میخواھند رھبر بشوند ھدفشان چیست.یاد کنند

:باشدنیاھیشبی اجملھرانیای اساسقانونسرآغازکھی روزدیامبھ

نیتضمعدالت،توسعھبھتر،ی کشورساختنی برا،رانیامردمما

موھبتنیتضمرفاه،توسعھبوم،ومرزازدفاع،یاجتماعشیآسا

اصولتمامکھمیکنی منیمعرای اساسقانوننیاندگانیآوملتی آزاد

ازنیدوباشدنداشتھرتیمغابشرحقوقی جھانھیاعالمباھرگزآن

ودهیعقھربامردوزنمردم،تماموبودهجداشھیھمی براحکومت

.باشندی مساوحقوقی دارای نید

باھم پیش نویس این قانون اساسی را قبل از آنکھ مجلس موسسان تاسیس شود باید 

تدوین و با استفاده از امکانات ارتباطی مدرن آنرا بھ نوعی رفراندم نسبی 

.بگذاریم 

من این حروف نوشتم چنانکھ غیر ندانست

توھم زروی کرامت چنان بخوان کھ تو دانی

یکیست ترکی و تازی درین معاملھ  حافظ

حدیث عشق  بیان کن بدان زبان  کھ تودانی

کاوه آھنگر

دھم مھرماه ھشتاد و ھشت

در جشن مھرگان
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پیدایش

، چھارده ملیارد )بیگ بنگ(از پیدایش جھان و کائنات یعنی انفجار بزرگ 

بعد از تشکیل کھکشان ھا و منظومھ شمسی و .وھشتصد ملیون سال پیش میگذرد

کامل موجودات و انسان با ذکر تاریخ تقریبی آن مورد کره زمین، دورانھا ت

.بررسی قرار میگیرد

"یفن ھاوکینگ، ریاضیدان انگلیسی نقل شدهاستاز خداوند بوجود آورنده انفجار :

".ی بعد از آن نظم جھان را بھ قوانین فیزیک و مکانیک سپردولبزرگ بود 

 عصر حجر و فلزات و  تکامل انسانھا بر روی کره زمین، داستان بشر را بھ

.دوران کشاورزی از ده ھزار سال پیش میرساند

 تکامل انسان تا بیست ھزار سال پیش زمانین و تاثیر گذار ترین وقایع از مھمتر

یون سال بعلت ھای گوناگون از قبیل ملیخبندانھای بزرگ میباشند کھ در این چند 

 مدار حرکت ین ومزحرکت لکھ ھای خورشید و یا تغییر جزئی محور حرکت 

.زمین جمعٌا بیست و یک بار اتفاق افتاده است

 بھ عقیده معتقدان بھ  انفجار بزرگدر بغیر از دخالت خداوند ، کھ گفتھ شدآنچھ

اثبات مطالبی است کھ در آزمایشگاه ھا و دانشگاه ھا توسط دانشمندان بھ خدا،

.یباشدم آسمانی و ماه رسیده و نتایج ده ھا سال آزمایشات ناسا برروی سنگ ھای

رادیومتریک "ی باستانشناسان برایکی از روشھای بسیار معمول قدمت یابی

 ملیارد و پانصد و چھار این میان عمر کره زمین بطور دقیق در.است"دیتینگ

.چھل ملیون سال محاسبھ شده است

فاده است"رادیوکاربن دیتینگ" روش ازی زمانھای کوتاھتر در باستان شناسی برا

.معیار مناسبی برای زمان در تحقیقات باستان شناسی استمیشود کھ 

ھمزمان با تمدنھای باستانی، در پایان دوران شروع کشاورزی و شروع اعصار 

.فلزات بشر موفق بھ اختراع خط و نوشتن می شود

از تمام این مباحث نتیجھ گیری می شود کھ بشر راست قامت بعد از پراکنده شدن
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چین و آمریکا گرفتھ تا بین النحرین و اروپا و افریقا تمام انسانھا در یک  از 

زمان بدون ارتباط و تقلید از یکدیگر در یک زمان کشاورزی و شھر نشینی را 

.شروع کردند

 عیالمیان در شوش و چغامیش و ق م سومری ھا در بین النحرین 3500سال

 در تاریخ رباوبرای اولین اولین تمدن دنیای باستان را بوجود میآورند 

.محصوالتشان مازاد بر مصرف شده و موفق بھ اختراع خط میخی میشوند

در پرو برای . کھ در تایلند مس مورد بھره برداری قرار میکیردسالھاستدراین 

الزم بھ یاد آوری است کھ . برای باربری استفاده میشودالمااولین بار از 

 گسترده خوزستان دارای سیستم دفع فاضالب ھپھنشھرھای شوش و چغامیش در 

.ی بوده اندآجربا لولھ ھای سفالی و جوی ھای سرپوشیده 

 متعلق بھ چھار ھزار ین ھمورابیوانقماده باالخره، دویست و ھشتاد و دو و

یش، نوشتھ شده برروی سنگ، بنام قوانین ھمورابی در شوش ایران در سال پ

. نگھداری میشود موزه لووردر کشف شده و 1901

 سال پیش بھتر 5500 اختراع خط در از از ادامھ بررسی وقایع تاریخی پس قبل

.نکتھ ای مورد بررسی قرار گیرداست 
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نکتھ

اکنون کھ تاریخ باستانی این تمدنھا در چھار گوشھ جھان، مستقل از یکدیکر 

:د داشتبررسی شد، باید دو نکتھ را برای مطالعات بعدی بیا

اول آنکھ میتوان نتیجھ گرفت کھ ھیچکدام از این تمدنھا، پیشرفت خود را مدیون 

تقلید و یادگیری از دیگری نبوده و آنچھ را کھ بوجود آورده اند در نتیجھ ھوش و 

درایت ذاتی بشر و شرائط طبیعی، بدون توجھ بھ نسل و رنگ پوست آنھا بوده 

برای صدھا و ھزاران سال بر مردمی معذالک وقتی شرایط اجتماعی .است

تحمیل میشود آن مردم عوض میشوند و چندین نسل طول میکشد تا کھ بھ ھمان 

.ذات اصلیشان برگردند

اگر از اجتماعات بزرگ  نظرمان را بھ خانواده معطوف کنیم، می بینیم بھ نتایج 

.مشابھی خواھیم رسید

ع تولد اولین فرزندشان حدود پنجاه سال پیش مرد وزن روانشناسی در موق

میمونی را کھ در ھمان روز متولد شده بود، مثل فرزند تازه متولد شده خودشان 

بھ منزل آورده و آن دو نوزاد را مثل فرزندان دوقلوی خودشان نگھداری و 

پیشرفت بچھ میمون شگفت انگیز و زودتر رفتار درست غذا .مواظبت کردند

بطور کلی . کلمات از بچھ خودشان می فھمیدخوردن را آموختھ و تعداد بیشتری

ولی از .پیشرفت میمون تا یکسالگی بمراتب بیشتر از بچھ انسان بوده است

یکسالگی بھ بعد در حالیکھ رشد فکری میمون  بحد اشباع خود میرسد، کودک 

انسان بھ آرامی رشد کرده و در دوسالگی از میمون جلو زده و ھمانطور کھ 

عمر ھنوز میتواند موضوعات تازه را بیاموزد در حالیکھ ظرفیتمیدانیم تا آخر 

. مغز میمون، او را در ھمان سال اول عمر از آموزش بیشتر باز میدارد

آنچھ را کھ این جفت روانشناش ثابت کرده اند اینست کھ انسانھا، اگر در محیطی 

لی عده ای و.مساوی پرورش یابند، ھمھ تا حد معینی باھم و مساوی رشد میکنند

.کھ دارای ژنھای برتر ھستند از بقیھ پیش میگیرند و نخبگان جامعھ میشوند
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 اگر شرایط جامعھ بھ ھمھ امکان رشد را بدھد، نخبگان بیشتری تولید شده کھ 

.جامعھ را بسوی سعادت خواھند برد

نکتھ دوم اینکھ ایران باستان در زمان شکوفائی ھر دو تمدن یونان و رم رقیب 

در حالیکھ آثار زیادی از دو تمدن یونانی و رم باقی .ین دو تمدن بوده استا

مانده، خواننده تعجب میکند کھ چطور ممکن است ھمزمان با دو تمدن یونان و 

روم در ایران قبل از اسالم نھ شاعری نھ نویسنده ای نھ فیلسوفی و نھ کتابی 

ز اسالم اولین شھرھای مردمانی کھ ھشت ھزار سال قبل ا.وجود داشتھ باشد

روی زمین را بنا کردند، و ھزار سال قبل از اسالم، قوانین مترقی و بشر 

دوستانھ داستند، چگونھ ھیچ اثری از نویسندگان و فیلسوفانشان باقی نیست؟

جواب را بعدًا خواھید خواند کھ اعراب بیابانگرد فاتح تمام آثار تمدن را سوزاندند 

.وانین جنگی اشان نخبگان جامعھ را کشتندو نابود کردند و طبق ق

این نکات وقتی بیشتر قابل بحث و نتیجھ گیری خواھند شد، وقتی کھ بھ تاریخ 

معاصر برسیم درحالیکھ اکنون فقط تاریخ ماقبل باستان، یعنی پنج شش ھزار سال 

.پیش را مرور کرده ایم
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تمدنھای باستانی

ھند، چین، مصر، ژاپن، آمریکا، یونان و رم،  باھم تمدنھای باستانی ایران، 

.ھمزمان بوده و میبایست باھم مورد بررسی قرارگیرند

:ید بھ این نکتھ توجھ داشتبا می رود  باستانی کھ سخن از تاریخ ایرانھنگام

تاریخ تا کنون در مرزھای  سرآغازازیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است کھ آ

ی است کھ خود را بھ مردمانزی زیستھ اند یا تاریخ اقوام و سیاسی ایران امرو

یرنده ایران امروز و دربرگانحا ایرانی می خوانده اند و در جغرافیایی کھ نحوی از

بوده است )ایرانشھر(سرزمینھایی کھ از لحاظ تاریخی بخشی از ایران بزرگ 

زیستھ اند؟

از این روست کھ . نظر استمورد معموًال شق دوم ، سخن از تاریخ ایرانھنگام

یز از ایشان گرفتھ نکھ نام ایران ( از ورود آریاایھا ،در روایت تاریخ ایران

ی نیست کھ فالت معنولی این مطلقا بھ این .بھ فالت ایران آغاز می شود)شده است

 زمان مھاجرت .ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنھ یا تمدن بوده است

یکی بسوی ھند رفت و . جنوب، آنھا بھ دو دستھ تقسیم شدندمردم آریائی بھ

 بھ فالت ایران تمدنھای بسیار ئی آریا مردم  وروداز پیش .دیگری بطرف ایران

. بودند و تعدادی نیز ھنوز شکوفااندکھنی در این خطھ شکفتھ و پژمرده شده 

:برای نمونھ

تمدن شھر سوختھ در سیستان

 جیرفتتمدنتمدن عیالم و 

)در کاشان(تمدن ساکنان تپھ سیلک 

)در لرستان امروز(تمدن کاسی ھا 

نام کاسپین از آن جت بر این دریاچھ گذاشتھ .تمدن کاسپی ھا در کنار دریای خزر

.شده است

 باستانی ساکن در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی اقوامازتمدن سومریان

. و شمال خلیج فارس بودند) وفراتدجلھسرزمین میاِن دو رود (میانرودان 
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 نزدیک دھانھ دو رود دجلھ و بود، شھری باستانی در جنوب میانرودان ناماور

این مکان بھ . اریدوبھفرات آنجا کھ بھ سوی خلیج فارس می ریزند و چسبیده 

 ابھت در پرعنوان یکی از شھرھای تمدن سومر و اکد، یکی از مناطق باستانی 

این شھر چندین بار در کتاب مقدس بھ عنوان از .ی آید بھ حساب م امروزعراق

. است حضرت ابراھیم نامبرده شدهزادگاه

ی پدر رھبر بسیاران در زبان عبری شھ  پدر یھودیت، مسیحیت، و معنبھیم ابراھ

 در کتاب پیدایش تورات و پی آیند آن در قرآن گفتھ شده اوداستان .اسالم است

ابراھیم در . استبودهابرام ابراھیم در ابتدا نام، بر اساس روایت تورات.است

. شده استمتولد قبل از میالد 1800اور در 

 و اعراب از طریق اسماعیل اسحاق سھ دین او را نیاکان یھود از طریق ھر

.یمی ھم گفتھ می شودابراھاز روی این باور بھ این سھ دین، دین ھای .می دانند

از این رو . ابراھیم وجود نداردوجود مبنی بر ،دینی مستقل از منابع ،یچ مدرکیھ

روایت ھای دینی بھ . استناممکنامکان تائید او بھ عنوان یک شخصیت تاریخی 

. می کننداشاره پیش از مسیح برای زمان زندگی اش ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠حوالی 

 معروفترین آنھا کھ نفر بودند 15 بابل در سلسلھ نخست شاھانتمدن کلدانی، 

 اداره مدت ھا بر ایالم نیز مسلط شدند و شوش را آنھا.نام داشتورابی حام

 پیش از میالد در پانزدھم  در اواسط قرن ھادر شمال بین النھرین آشور.نمودند

. بنیان نھادند رامیانھ ھای رود دجلھ دولت آشور

ی است کھ در غرب آذربایجان امروز، شرق آناتولی، و شمال تمدنناماورارتو

 سال ١۵٠٠ وگرجی ھای کنونی بوده اند و حدود ارامنھردستان، احتماال اجداد ک

 ما از تمدن اورارتو، از نوشتھ ھای اطالعاتبیشتر .قبل از میالد، قدرت گرفت

.آشوری است

ین قدیمی است کھ در بخش میانی رود دجلھ و کوھستان ھای سرزمنامآشور

است و پایتخت )نام یک رب النوع(شور  شده از آگرفتھ است و مجاور قرار داشتھ

 رود دجلھ در جنوب موصل امروزى قرار ساحلآن نخست شھر آشور بود كھ در 

.بوده است)موصل امروزی(ینوا نداشت و سپس شاروكین و بعدًا کالح  و بعدًا 
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 ، ماننِد یر زبان ھای سامیساآشوری ھا اصوًال از نژاد سامی  بودند و زبان آنان با 

.بی و عبری ھم ریشھ استعر

. كوھستانی بسیار مرتفع آسیای مركزی استناحیۀیر پام

 قرقیزستان و مابقی جزء و اعظم این سرزمین متعلق بھ تاجیکستان قسمت

.افغانستان و پاکستان است

یران در زمان شکل گیری و رواج ا مھم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی نکتھ

 دولت ھای باستانی نظیر و اینکھ در زمان تمدن ھا یعنی فھم.تمدن ھای کھن است

 وضع این مناطق آن،سومر، کلده، اور، بابل، آشور، ایالمیان، اورارتو و نظائر 

 و تمدن ھاداخلی فالت ایران، کھ مجزا از منطقھ مستقیم تحت حاکمیت این 

دولت ھا بوده، بھ چھ نحوی جریان داشتھ است ؟

ی دیگر بررسی شده، ولی مصر باستان از آن جھت ھرچند کھ تاریخ تمام تمدنھا

.مھم است، چون تداخل پیدا میکند با تاریخ یھود

 در بین النھرین بسرعت در سرزمین ابداعات مصر با الھام از اختراعات و مردم

 قبل از میالد شخصیتی 3100حاصلخیز نیل پیشرفت میکردند تا کھ در سال 

یست آنھا را نت بھ رموس و رومولوس رم کھ بی شباھ"منس"افسانھ ای بنام 

. سال بعد مستقل زیستند3000متحد کرده و برای 

 تمام پادشاھان قدیم روی آن نوشتھ شده نام منس اولین بار روی تختھ سنگی کھ نام

.یشودمدیده "سنگ پالرمو"بنام 

ی را از خدای ھوروس بھ ارث پادشاھافسانھ ھای مصری مدعی ھستند کھ منس 

ی مھم از آنھا باقی آثار ق م 2686پادشاھان مصر ھرچند تمامشان تا سال .هبرد

 در سالھای ومانده ولی از این تاریخ بھ بعد شکوفائی این تمدن شروع میشود 

. ق م بھ حد اعالی خود رسید1300

. فرعوننامیخ مصر باستان ھمیشھ مترادف است با تار

عنای ساختمان بزرگ را می  دھد و لقب مکھ»پھ َر« ریشھ قبطی ازفِرعَونلفظ
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اولین شخصی کھ در . استشدهپادشاھان مصر در روزگار باستان بوده، گرفتھ 

 پادشاه نامتاریخ مصر باستان بھ نام فرعون مشھور است، شخصی است بھ 

ولی در نقشی کھ از او روی یک گرز .عقرب کھ نام اصلی وی مشخص نیست

بروی صورت او دیده می شود و بھ این دلیل او را  دارد، عقربی رووجودسنگی 

.ی خوانندمبھ این نام 

 رامسس دوم، آخن آتون، منکورع، فراعنھ مصر می توان خوفو، خفرع، از

در بین تمامی . بردنامتوتانخامون، ملکھ ھاتشپسوت، توتموس سوم و خئوپس را 

 سوم توتموسثھ، این فراعنھ، خوفو، خفرع و منکورع بھ خاطر ساختن اھرام ثال

و رامسس دوم بھ خاطر قدرت بیش از حد در اداره کشور و کشورگشایی، آخن 

 بھ خاطر مخالفت و ضدیت با تمام عقاید فراعنھ گذشتھ و ساختن شھر آخن آتون

بھ ھمین منظور و توت عنخ آمون بھ خاطر مرگ عجیبش در)آتونافق (آتون 

 خود بیش از بقیھ فراعنھ شھرت ی  نظیر مقبرهب سن ھیجده سالگی و گنجینھ 

.دارند

Amenemhat( سومآمِنِمھات III( پیش از میالد و ١٨١۴-١٨۶٠فرمانروایی 

 بزرگترین فرمانروای پادشاھیاو. مصر باستان بوددودمانفرعون دوازدھمین 

او بیست سال در کنار پدرش سسوستریس سوم و باھم بھ . بودمصر میانھ 

.ودبفرمانروایی پرداختھ 

 میتواند نزدیکترین بھ روایات مربوط بھ یوسف نبی حکومتشین فرعون زمان ا

 ای بھ روایات مربوط بھ یوسف شده باشد در اشارهولی ھیچگونھ سندی کھ .باشد

. ھم وجود ندارداوزمان این فرعون و فرعونھای قبل و بعد 

تای مشکال، ولی بخاطر پاره )یاهسھرم ( نخستین ھرم را در دھشور ساختاو

.ساختش رھا شد

 پیش از ١٢١٣-١٢٧٩ او، پادشاھی١٣٠٢زاده بزرگ رامسس دوم یا رامسس

بسیاری . دودمان نوزدھم پادشاھان آن سرزمین بودازمیالد فرعون مصر باستان 

ی او را فرعون یادبرخ. باستان می دانندمصراو را نیرومندترین فرعون تاریخ 

 اما در حقیقت فرعون مزبورفرزندشستھ انددان توراتشده در سفر خروج
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 وی را بھ بودسالھ پدرش ھنگامی کھ او چھارده ی یکم، ست.مرنپتاه میباشد

66او .رامسس در آغاز دھھ بیستم زندگی بھ پادشاھی رسید.جانشینی برگزید

او پایتخت را از شھر تبس .سال و دوماه پادشاھی نمود و بیش از نود سال زیست

وی در .بود دوم سومین فرعون از دودمان نوزدھم رامسس. بردرامسسبھ 

جنگ با امپراتوری ھتی توانست بر سرزمینھای خاوری مدیترانھ دست یابد و 

ی صلح با ھیتی ھا با یکی از پرنس ھای ھیتی ازدواج کرد و حاصل این برا

 پادشاھی  قبل از میالد1212 تا 1202ی مرنپتاه است کھ از بعدازدواج فرعون 

 دریا از آجن را کھ بر تمام خاورمیانھ در قرن سیزده مھاجمانکرد و در این مدت 

مرنپتاه شھر ھای اسرائیل را . بسختی شکست دادداشتندقبل از میالد سلطھ 

.ویران کرد

 حضرت ،یکترین سالی است کھ بر اساس روایات یھودنزد ق م1240سال

بنابراین یا رامسس . قوم یھود دادهبھموسی ده فرمان را بعد از ترک مصر 

.ی باشندموسبزرگ یا مرنپتاه میتوانند فرعون ھای ھمزمان 

 از زمان گرفتن موسِی، وقایعولی ھیچگونھ سندی از وجود موسی و تمام

یرخواره از رود نیل تا باز شدن دریا، غرق فرعون و سپاھش و مھاجرت ش

. موجود نیست دوران،یھودیان در این 

 بصورت نوشتھ ھا ی ماست مدارکی کھ امروز از مصر قدیم در دست مامت

. میباشد بر سنگھیروگلیف

نزدیک . از تصویرنگاری مشتق شد، ھزار سال قبل۵ حدود در ھیروگلیف خط

و طرز نگارش آن بھ .یروگلیف وجود داشتھ عالمت تصویری در خط ۵٠٠بھ 

یف عمودی و سپس افقی پدید یروگلھدو صورت عمودی و افقی بود کھ در آغاز 

 اختراع کردند و آن خوداین خط را مصریان اولین بار جھت نوشتن مطالب .آمد

.را ھیروگلیف نامیدند

یونان باستان بیشتر از ھر تمدن دیگری در شکل گیری تمدن جدید غرب تاثیر 

.گذار بوده است
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از قبیل اوارھا، بھ آن دلیل کھ بربرھای بی تمدنی کھ باعث تضعیف آن شدند، 

ھون ھا و آتیال، مثل بیابانگردان عرب کھ بھ ایران تاختند، کتابخانھ ھا را 

فرھنگ پربار یونان کھ فیلسوفانی .نسوزاندند و دانشمندان و فیلسوفان را نکشتند

چون سقراط و افالطون و ارسطو و ده ھا حکیم دیگر را پروراند، باالخره سر از 

.جا بھ اروپا رسیدروم بیرون آورد و از آن

.مھاجرت بزگ آریائیان حدود چھار ھزار سال پیش از میالد شروع شده است

یلھ ھای کوچک در دورترین نقطھ قببھ شکل .م.یائیان حدود دوھزار سال پآر

ینان زبان و آداب و ا.شرقی فالت ایران و در مغرب فالت پامیر می زیستند

آنان کھ بھ (ن، اقوام ھندی و ایرانی در دوران باستا.رسوم مشترکی داشتند

ین انمونھ .خود را آریایی می نامیدند)زبان ھای ھند و ایرانی سخن می گفتند

اشاره ھا را می توان در اوستا، سنگ نبشتھ ھای ھخامنشی و متن ھای کھن ھندو 

.دید)مانند ریگ  ودا(

ند و بھ نواحی شرق  بھ مھاجرت شدناچار باافزایش تعداد اعضا، این قبایل بعدھا،

ی مھاجرت آنھا اصلدلیل .و غرب و جنوب سرزمین اصلی خود کوچ کردند

چراگاهمشخص نیست، اما بھ نظر می رسد دشوار شدن شرایط آب و ھوا و کمبود 

.ھا، از دالیل آن باشد

 در دوره ھای ومھاجرت آریائیان بھ فالت ایران یک مھاجرت تدریجی بوده 

آغاز.)م. سال پ7000(ست کھ در پایان دوران نوسنگی مختلفی صورت گرفتھ ا

آریاییان ساکن سرزمین ھایی ھستند کھ از .ادامھ داشتھ است.م. پ4000شد و تا 

بھ ھمین جھت بھ آنان .ین مرزھای شرقی ھندوستان تا اروپا امتداد دارددورتر

. اروپایی گفتھ می شود-ھندونژاد 

، )کانتوھاـ  کاشی ھا( کاسی ھا شاملآمدند ین آریایی ھایی کھ بھ ایران نخست

یھ گذاری کردند کھ امروزه ما آن را پاکا سی ھا تمدنی را .لولوبیان و گوتیان بودند

یان نیز در زاگرس مرکزی اقامت گوتلولوبیان و .بنام تمدن تپھ سیلک می شناسیم

.گزیدند کھ بعدھا با آمدن مادھا بخشی از آنھا شدند
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 آریایی بھ ایران آمدند و ھر یک در قسمتی از ایران سکنی  گروه بزرگسھ

 شمال غربی ایران، پارس ھا در قسمت جنوبی و پارت ھا در درمادھا :گزیدند

ین دستھ از آریاییان کھ در نواحی غرب ایران نخست.حدود خراسان امروزی

ا در پارس ھا، قوم دیگر آریایی، ابتد.بودموفق بھ تشکیل حکومت شد، قوم ماد 

 تدریج بھ سوی جنوب کوچ بھنواحی شمال و غرب ایران ساکن شدند و سپس 

 دیگر قوم پارت ھا،.پارس ھا شاھنشاھی ھخامنشیان را بر پا کردند.کردند

 بھ تشکیل موفقآنان .آریایی، ابتدا در نواحی شرقی حدود ماورالنھر می زیستند

.شاھنشاھی اشکانی شدند

 کھ از سوی شمال بھ سرزمین ایران بودند اقوام آریایی ی ھا و سکاھا نیز ازتوران

دستھ ای از . آریایی داشتنداقواماین اقوام تمدنی پایین تر از دیگر .وارد شدند

 دردامنھ کوھھای زاگرس ابتداسکاھا کھ از راه قفقاز بھ داخل ایران راه یافتند، 

 کانون تمدنی ھباما بعدھا بھ سکستان رفتند و آن سرزمین را .جای گرفتند

یان قوم درمبیشتر افسانھ ھای شاھنامھ، .بدل ساختند)شھر سوختھ زابل(بزرگ، 

.استسکا و سرزمین ایشان کھ سکستان و بعدھا سیستان خوانده شد اتفاق افتاده 

 می دھد بھ قومی از نژاد بزرگوار آریا کھ معنای آزاده، شریف و واژه

یران، بخشی از آسیای اردمان سرزمینھای ھندواروپایی گفتھ می شد کھ نیاکان م

(میانھ و ھندوستان و بخشھایی از اروپا ھستند یخی این دو تارالبتھ گستره .

یانھ و مسرزمین کھ در برگیرنده بخش ھایی از شبھ قاره ھند، آسیای میانھ، خاور 

).آسیای کوچک امروزین است

: ایران حکومت میکردندبعد از مھاجرت آرائیان تا حملھ عرب این پنج سلسلھ در

،)م.ق550-708( سال صد وپنجاه  نزدیک مادھا

،)م. ق330-550( ھا کمی بیش از دویست سال ھخامنشی

،)م. ق250-330(سال در حدود صد اسکندر و سلوکی ھا

و ) م226–م . ق250( قریب پانصد سال اشکانیان

فرمانروایی ایران  در ) م651-226( صد و سی سال چھار قریب ساسانیان

.داشتند
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 منقرض شد و سلطنت ایران کوروش پیش از میالد بھ دست ۵۵٠ ماد در دولت

.بھ پارسی ھا منتقل گشت

 اولین مبتکر اعالمیھ جھانی حقوق بشر در جھان بعنوان کورش نام

"او وصیت کرد. افتخارات ایرانیان استازیکی فرمان دادم بدنم را :

 خاک ایران ذراتئی بھ خاک سپارند تا اجزاء بدنم بدون تابوت و مومیا

"را تشکیل دھد

از : منتھای بزرگی خود رسیدبھ زمان داریوش بزرگ، امپراتوری ھخامنشی در

.قفقازھند تا دریای آدریاتیک و از دریای عمان تا کوه ھای 
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  و  اد یانیخ واقعی، اسطوره ھاتار

ا اختراع کرد و نوشتن را آموخت، تاریخ مکتوب آغاز یکھ بشر خط رزماناز 

 کھ عصر سنگ نامیده میشود دوره پیش از تاریخ یش از این،پدوران .میگردد

.است

 بر اساس نوشتھ ھای نویسندگان ،آمدهیع تاریخی از زمانیکھ خط بوجود وقا

تاریخ یخی دیگر بعنوان تارومورخان و مقایسھ ھوشمندانھ این نوشتھ ھا و اسناد 

یش آثار آن دوران آزما با بررسی و وقایع پیش از تاریخ.واقعی در دست ماست

یل ھا، فسآزمایشات بر روی .و نتیجھ گیری علمی و منطقی تعیین میگردد

حفاریھای باستان شناسان و آزمایشات رادیو متریک دیتینگ و رادیو کاربن 

.یکندمی این نوشتھ را ثابت یتینگ بطور دقیق تمام تاریخھای ذکر شده تا اینجاد

 کھ بشر حوادث و اتفاقات و حتی  است دورانی،یخ مینامیمتاردورانی کھ آنرا 

 را نھ تنھا بروی چرم و کاغذ نوشت بلکھ تمام این آنھاآمار را بھ نوشتھ درآورد و 

 کھ بعد از ھزاران سال بدست ما کردحوادث و آمار را برروی سنگ حک 

.یمبدھ امروز تشخیص ،ز ناصحیح صحیح را ا تارسیده

 کھ با قدرت تخیل خارق العاده و نبوغ و اند چند ھزار سال گذشتھ نوابغی بوده در

 از گذشتگان شنیده اند چھ حقیقی و کھزیرکی بی نظیر نویسندگی، داستانھا ای را 

 و  نظم و نثر در آوردهرشتھچھ ماوراء طبیعی ھمھ را با ھم مخلوط کرده و بھ 

 درطی صد ھا سال کھوشتھ ھای اسطوره ای آنچنان شیرین و جذاب بوده اند این ن

 قبول موردبعنوان حقایق تاریخی، نسل اندر نسل از کودکی تا پیری تکرار شده و 

.واقع شده اند

یاسی و ناسیونالیستی خودشان در ھزاره ھاس طرفی ملتھا از روی دیدگاه ھای از

 کھ با ھیچکدام از معیار ھای راین اسطوره ھا  و سده ھا و حتی سالھای اخیر ا

. ساختھ اند رایخ خودشانتارعلمی و منطقی نمیتوان آنھا را بھ اثبات رسانید 

 باشند ولی میتواند مایھ افتخار ملتھا ھمین اسطوره ھا ھرچند کھ خالی از حقیقت ا

خش باشدی ایشان دوای آرام ببراباشد و بھ آنھا شخصیت بدھد، در زمان سختیھا 
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 را شکست داد، الگرغاش و وسیلھ ای بشود کھ با نیروی محرکھ آن بتوان ظالمان 

.کنندو باالخره بھ مردم رشادت بدھد کھ با قدرت از مرزھای خود دفاع 

 گسترش خوبی در جامعھ بشوند باید و این اسطوره ھا باعث لذت و افتخار اگر

 تکراراین داستانھای اگرولی .ردمردم را تشویق بھ دانستن و فراگیری آن ک

 با الھام جامعھدروغین فقط باعث گسترش خرافات و یا وضع قوانین ناھنجار در 

یخ تاراز این موھومات بشود، باید جامعھ را بیدار کرد کھ فرق بگذارند بین 

.حقیقی و داستان پردازی و اسطوره نویسی

زی مردمان زیرکی پیدا بعد از ھفت ھشت ھزار سال شھر نشینی و شروع کشاور

خداوند کھ در آسمان است با آنھا در تماس بوده و از آن موقع :شدند و ادعا کردند

.دین بوجود آمد

در این میان میتوان از اسطورھا ای کھ  مربوط میشود بھ ادیان قدیمی چین و ھند 

حی از آنجا کھ یھودیت ریشھ دو دین مسی.و زرتشِت ایران و ادیان سامی نام برد

و اسالم بوده و با تاریخ مصر باستان تداخل پیدا میکند و ھمچنین با شاھان 

.یھود، لذا تاکیدی بر تاریخ ظھور ابراھیم، یوسف و موسی شده است)پیامبران(

بعلت تاثیر اسالم بر ملتھای منطقھ، تاریخ شبھ جزیره عربستان قبل از اسالم و 

 داده خواھد شده تا کھ بھ زندگی حضرت محمد و کشورگشائی مسلمین شرح

.مبارزه با سلطھ اعراب میرسیم

نکتھ جالب در مورد تمام ادیان از ادیان شرقی مثل کنفسیوس و بودا گرفتھ تا 

ھمگی در ابتدا )یھودیت، مسیحیت و اسالم(ھندو و زرتشت و ادیان سامی 

 گفتار وقتی کھ.بنیانگذارشان دعوت بھ دوستی و مھربانی و عدالت می نموده اند

ولی .و دعوت پیامبران را در ابتدا باھم مقایسھ میکنید فرقی بین آنھا دیده نمیشود

تمام کتابھای مربوط بھ ادیان کھ دستورالعملھای آن دینھا است، بین سی تا دویست 

سال بعد از درگذشِت پیغمبران نوشتھ شده است و بعد از آنھم آنقدر اسطوره و 

زوده شده کھ خود باعث انشعاب در ادیان و بوجود داستان ھای خرافی بھ آن اف

.آمدن مذاھب گوناگون در ادیان اصلی گشتھ است

تورات را عزرا حدود پانصد سال قبل از میالد مسیح بعد از فرمان کورش،
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 سال شصت و چھار قبل از میالد تا نوشتن تورات . شروع بھ نوشتن آن کرد

مزامیر در ی ازقسمتو کتابھای دانیال و یعنی حدود چھارصد سال ادامھ داشتھ 

 مجمع زمانزمان سلوکیھا نوشتھ شده اما تکمیل تورات تا سال نود میالدی یعنی 

یامینا بھ درزا کشید و در این مجمع، توراتی کھ امروز در دست ما میباشد بھ 

.یب رسیدتصو

تاریخ تکامل ی تورات و اسناد پیدایش و داستانھا کتیبھ، نوشتھ وشباھتی بین سند،

 ھای کشف شده از مصر زمان فراعنھ نوشتھ.جھان تا دوران کورش وجود ندارد

 حتی اشاره ای ھم بھ ھیچ اندکھ کوچکترین حوادث آن دوران را ثبت میکرده 

 دریا و شدن، موسی، باز )یوسف(یک از داستانھای تورات مثل عزیز مصر 

.غیره نمیکند

 شاھان ایرانی شخصیتی پیامبر گونھ بھرچند  تورات بعد از عزرا، ھنگارندگان

ینی را با حقایق تاریخی کمی دداده اند، اما الاقل سعی کرده اند کھ اسطوره ھا 

 ھمگی پر از کوروشاما داستانھای مربوط بھ شاھان یھود قبل از .مخلوط کنند

.معجزه و مافوق تصور ھستند

،ود کھ چرا خداوندی میشعصبانی یک غیر یھودی تورات را میخواند، وقت

ی است بھ زمین آمده نورآفریننده این کائنات کھ پھنای آن بیش از صد ملیارد سال 

است مبنی بر "ابرامقرارداد "و با ابراھیم خلیل قراردادی بستھ کھ معروف بھ 

 خواھد داد و بخواھنداینکھ اگر مردان قوم یھود ختنھ بشوند بھ آنھا ھرچھ را کھ 

 فقط بھ را کھ ھمگی داللت بر آن دارد کھ خداوند این جھان صدھا داستان دیگر

بھ بھرحال این بھ یھودیان اعتماد .این منظور آفریده کھ مواظب قوم یھود باشد

نفس میداده کھ سایر فرامین خوب را کھ باعث سعادت دنیوی آنھا میشود اجرا 

:  داستان مشابھی در مورد مسیحیت ھست.کنند

کھ بعدھا )پل(ی بنام پولس شخصلوب شدن عیسی مسیح،  سال بعد از مصھفت

 در اروپا بنیان راشناختھ میشود، انتشار مسیحیت )پل مقدس(بنام سنت پل 

یحیان بود و از مأمورین الیقمس در ابتدا از مخالفین سرسخت کھپل .میگذارد
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 برخورد فرااز دربار روم در زمینھ آزار مسیحیان بھ شمار می رفت، پس 

یرو پاو سپس .کامًال متحول میگردد)در مسیر جاده دمشق(طبیعی خود با مسیح 

مأموریتی کھ خود عیسی مسیح در ھمان برخورد ماورایی بھ او محول نمود بھ 

. مسیح پیوست و سفیر مسیح برای غیر یھودیان گردیدشاگردانجمع 

متی :ردان مسیح چھار کتاب توسط شاگدر یا مژده ابتدا یل بمعنی خبر خوشانج

نوشتھ شده کھ ھر چھار )جان(و یوحنا )لوک(، لوقا )مارک(، مرقس )متیو(

 از چھار زاویھ استکتاب شرح تولد، وقایع زندگی، تعالیم، مرگ وقیام مسیح 

.مختلف

. میالدی در حبشھ درگذشتچھارکتابش را در سوریھ نوشت و در سی و ی مت

یان در سال شصت و ھفت مصرو  کتابش را در شصت میالدی نوشت مرقس

.میالدی او را کشتند و جسدش را آتش زدند

یل، نیز کتاب اعمال رسوالن را انج پزشک بود و عالوه بر سومین کتاب لوقا

لوقا در ھشتاد و چھار .بوداو از یاران پل و ھمراه او در زندان رم .نوشتھ

.میالدی در یونان درگذشت

مکاشفھ، آخرین . دیگر انجیل استکتابندین  نویسنده کتاب چھارم و چیوحنا

 شده کھ مسیحیان تحت فشار نوشتھانجیل بھ زبان رمز توسط یوحنا زمانی کتاب

یوحنا در .ی بیان میکندرمزو آزار رومیان بودند لذا یوحنا مطالب خود را بطور 

ی سالگیک میالدی در ازمیر، ترکیھ امروز در سن نود پنج وسال صد

.درگذشت

 دو میالدی ادامھ داشتھ و در این ھشتاُد کتابھای انجیل تا سال دویست و تننوش

 کتابھا و تعداد آنھا را تائید متونسال پاپ داماسوس با تشکیل کنسول روم آخرین 

.یسا منتشر گردیدکلنموده و بھ این ترتیب اولین انجیل مورد تائید 

در سراسر امپراتوری  میالدی سومی از مذاھب در طول سده ھای دوم و تعداد

پرستی یایش ایسوس ومیترانمراسم .روم، پیروانی را برای خود جلب کرده  بودند

 مسیحیت بھ تا کمک کرد ، در تبلیغطرفداران زیادی داشت، اما مھارت سنت پل

مسیحیان غالبًا توسط.صورت مذھب اصلی مردم روم، در دوران او در آید
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ھ شدیدی قرار می گرفتند، اما سرانجام مسیحیت بھ  رومی مورد شکنجامپراتوران

.ی این امپراتوری پذیرفتھ شدرسمعنوان دین 

 رفت تا آن را از رقیب  میروم، کنستانتین در حالی کھ بھ طرف ٣١٢ سال در

شما « و جملھ  استپس بگیرد، اعالم کرد کھ نشان مسیحی را روی خورشید دیده 

ی پل رو. را بھ التین روی آن خوانده  است،»با این عالمت پیروز خواھید شد

در مدت .میلویان بر روی رودخانھ تیبر، ارتش کنستانتین، بھ پیروزی رسید

ی، مسیحیت بھ عنوان مذھب رسمی امپراتوری روم، جایگاه خود را تثبیت کوتاھ

.کرد

شھری نزدیک ایزنیک در (یھنیق شورائی را در شھر 325ین در سال کنستانت

 دایر ، برای تبیین عقاید مسیحیت و سازماندھی جامعھ مسیحیت،)روزترکیھ ام

.یصد اسقف شرکت کردندسکرد کھ در آن قریب 

.یدگردطی این شورا الوھیت عیسی مسیح رسمًا وارد اعتقاد کلیسا 

قبل از ظھور اسالم دین مانی و مزدک طرفدارانی داشتھ و سلمان فارس کھ از 

ر از ترس دستگیری و مرگ، بھ طرف شبھ جزیره مزدکیان بوده، بعد از فرا

.عربستان می رود و بعدھا خود یکی از مشاھیر اسالم می شود

شبھ جزیره عربستان قبل از ظھور اسالم شامل قبایل عرب بیابانگرد در مرکز آن 

بوده و حاشیھ شمال شرقی آن شامل بحرین و سواحل خلیج فارس جزئی از 

عمان، عدن و یمن .ھ حوزه فرھنگی ایران بوده استامپراطوری ایران و متعلق ب

در جنوب، ھرکدام مردمان متمدن دیگری بودند کھ مکھ و مدینھ در حاشیھ غربی 

.شبھ جزیره در سر راه رسیدن بھ این کشورھا بوده است

مرزھای شمالی کھ امپراطوری ایران را بھ بیابانگردان عربستان متصل میکرده 

.ورد دستبرد و غارت این صحرا نشینان بوده استدر طول تاریخ ھمیشھ م

کوفھ (ایرانیان بعضی از این قبایل را شھر نشین کرده و در نقاطی در قادسیھ 

و کویت امروزی سکنی داده تا آنکھ سدی باشد در مقابل )امروز بنام لخمی ھا

.راھزنان عرب
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زیر پرچم در طول پانرده سال آخر دوران ساسانیان، قبایل جنگجوی عرب 

اسالم، تمام شبھ جزیره عربستان را فتح نموده و در وضع نابسامان آن دوران و 

خصوصًا زمان سلطنت یزدگرِد سیزده سالھ در چند جنگ باالخره تیسفون پایتخت 

مبارزات ایرانیان پنجاه سال طول کشید تا تمام ایران .ثروتمند ایران را فتح کردند

.فتح شد

.تح شد نسل جدیدی از مردم در این منطقھ بوجود آمدوقتی ایران کامًال ف

پایتخت امپراطوری اسالم، بغداد دھی در چند کیلومتری تیسفون با نام ایرانی 

شد کھ زبانشان عربی و مملکتشان را نسل ھای بعدی )بمعنی خدا داد(بغداد 

در حالیکھ .ایرانی کھ زبان عربی را بخوبی صحبت میکردند اداره میکردند

.تقدان راستین بھ اسالم بھ مکھ و مدینھ برگشتندمع

بیست و نھ قبیلھ بیابانگرد عرب شامل چند قبیلھ شھر نشین مکھ و مدینھ کھ 

بود کھ بعد از پنجاه سال پھنھ وسیعی )قبیلھ حضرت محمد(بزرگترین آنھا قریش 

امل سھ در تقسیم حکومت بین قبیلھ قریش کھ ش.از اسپانیا تا ایران را فتح نمودند

طایفھ بنی ھاشم، بنی امیھ و بنی عباس می شد، بنی امیھ و بنی عباس بھ حکومت 

.رسیدند و خاندان رسول بھره ای از حکومت نبردند

حکومت بغداد تبدیل شد بھ خلیفھ گری اسالمی با احساس ناسیونالیستی عرب 

.قریشی و محل عیش و نوش خلفا و تظاھر بھ مبانی اسالم

پیروان خاندان (نیان در ھمان سالھای اول با جنبش معتزلھ و شیعھ مبارزات ایرا

.و تصوف شروع شد)حضرت محمد

خانواده بنی ھاشم کھ در اقلیت کامل و مورد بی مھری اعراب بود، توسط 

ایرانیان بعنوان مستمسک برای مبارزه استقالل طلبانھ مورد پششیبانی قرار 

بھ این ترتیب حوزه فرھنگی .د آمدگرفت و این بود کھ شیعھ و تصوف بوجو

اگر در نقشھ خاور میانھ مردمان شیعھ را با رنگ مشخص کنند، .ایران شیعھ شد

بطور جالبی حوزه فرھنگی ایران و مردمانی کھ با اعراب در مبارزه بودند 

ھرچند کھ بسیاری از این مردمان بھ عربی صحبت میکنند مثل .مشخص میشود

 و شمال عربستان و قطر و غیره ولی حوزه فرھنگیعراق و لبنان و بحرین
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این مبارزات استقالل طلبانھ کھ حتی بھ . ایران بزرگ را در بر میگیرد

سرنگونی بنی امیھ توسط ابو مسلم خراسانی منجر شد، بعلت نفوذ فلسفھ خلیفھ 

.گری فقط توانست خلیفھ بدتری را جایگزین بد کند

در تاریخ ایران کھ ھمانا با یورش مغول گریبانگیر بزرگترین کشتار و نابودی 

.ایران شد، الاقل این خاصیت را داشت کھ دستگاه خلیفھ گری عرب را نابود کرد

"تورانیان"در سالھای بعد از مغول، ایران گرفتار دشمنان باستانی شرقی یعنی 

.میشود کھ بھ آنھا ترکھای آسیای مرکزی میگوئیم کھ مسلمان شده بودند

از میان این ترکان مسلمان شده کھ قرآن را از حفظ داشتھ و حتی میتوانستھ از 

آخر بھ اول ازبر بخواند، جنگجوی خونخوار دیگری بنام تیمور لنگ برخاست کھ 

.خاطره چنگیز مغول را برای ایرانیان دوباره زنده کرد

اموش شده باالخره بھ  دورانی میرسیم کھ ایران نابود شده در تاریخ و نام فر

دوران دودمان صفوی بغیر .ایران توسط شاه اسماعیل صفوی دوباره زنده میشود

از آخرین شاه  بی لیاقت آن یعنی شاه سلطان حسین، در حقیقت  دوران بیرون 

در پایان سلسلھ صفویھ بھ دوران روشنگری .آمدن ایران از قبرستان تاریخ است

.در اروپا میرسیم

ز جنگھای سی سالھ و انقالب مارتین لوتر خود را از دست زمانیکھ اروپا بعد ا

آخوندھای کلیسا رھا می کند ایران بھ قھقرائی ترین دوران تاریخ  بھ رھبری 

مجلسی بنیانگذار ایده لوژی حکومت .آخوند شیعھ، باقر مجلسی  وارد میشود

شیعھ آخوندی در سیصد سال بعدی دورنمای حکومت اسالمی شیعھ را ترسیم 

.کند کھ شاھد نسل بعدی آن بھ رھبری شیخ فضل الھ نوری خواھیم بودمی

.در اینجا نکتھ دیگری از تاریخ را بررسی میکنیم

19



باز نگری بھ تاریخ ایران

در اینجا الزم است کھ بھ تاریخ ایران نگاھی دیگر بکنیم و قبل از مرور حواد ث 

.یم و دوباره بھ گذشتھ برگردیمبعدی کمی بھ عقب برگردیم و حتی خیلی جلوتر بر

سرزمین ایران از زمان شروع کشاورزی، یعنی حدود ده ھزار سال پیش، تا 

زمان ایجاد اولین تمدنھا در ھند و بین النھرین و مصر، حدود چھار ھزار سال 

پیش، در مسیر ارتباطی این تمدن ھا قرار گرفتھ، و خود از بوجود آورندگان این 

 ساکنان سرزمین ایران بھ درستی میتوانند ادعا کنند کھ اجدادشان .تمدنھا بوده اند

.ھدایای ارزنده ای بھ بشریت تقدیم کرده اند

، نقطھ عطفی در تاریخ بشریت، ھدیھ ایرانیان بھ مردم جھان است فرمان کورش

. بھ آن نوشتھ گلی جان دمیدهسعدیکھ شعر 

د دوباره اروپا و رنسانس، این ولی چھ بر سر این سرزمین آمد کھ در زمان تول

چنین بھ پائین ترین نقطھ فرو رفت؟ 

این .بعضی از ما ایرانیان بی جھت موقع خواندن حملھ اسکندر متاثر میشویم

 سال پیش خرابی ببار آورد ولی ھمانطور کھ ملتھای با فرھنگ 2400واقعھ در 

باره بسانند آن میتوانند کمتر از ده سال شھر ھای با خاک یکسان شده را دو

خرابیھا توسط بازماندگان اسکندر کھ ایرانی شدند، شاید بھتر از گذشتھ ھم 

بازسازی شد تا جائیکھ ششصد سال بعد از آن،  دوره ساسانیان نمونھ دیگری از 

.فرھنگ پر بار این سرزمین شد

ولی ریشھ کن کردن یک تمدن با کشتار دانشمندان و نویسندگان، نابودی کتاب

 کتابخانھ ھا وتحمیل زبان اجباری عرب کھ با حملھ تازیان بھ ایران بھ وقوع  و

.پیوست از ایرانیان نسل جدیدی بوجود آورد
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:فردوسی تاریخ چھارصد سالھ ایران را در چند بیت خالص کرده است

چو  با   تخت  منبر  برابر کنند          ھمھ   نام  بوبکر  و عمّر  کنند

 بی   ھنر     شھریار          نژاد  و   بزرگی   نیاید   بکارشود  بندۀ 

از ایران وز  ترک  وز  تازیان          نژادی   پدید   آید   اندر  میان

نھ دھقان نھ ترک و نھ تازی بود         سخنھا   بکردار   بازی   بود

ن دھندھمھ  گنجھا  زیر  دامن      نھند          بمیرند و کوشش بدشم

چو  بسیار  ازین  داستان بگذرد          کسی   سوی  آزادگی  ننگرد

چھارصد سال بزور دین، دھقان و صنعتگر ایرانی استثمار شده و دسترنج آنھا 

در توافق ھای داخلی بین قبیلھ خودشان، .خرج عیاشی خلیفھ مسلمین میشد

م میکردند و بھ اصطالح سرزمینھای بھ غنیمت گرفتھ ایران را بین ھمدیگر تقسی

صلح امام حسن با معاویھ کھ شامل پرداخت در آمد .از کیسھ خلیفھ می بخشیدند

بھ امام حسن میشد، نمونھ ای تاریخی از این رابطِھ ارباب )استان فارس(استخر 

حتی وقتی قیام ایرانیان موفق .و رعیتی بین خلیفھ مسلمین و رعایای ایرانی  بود

.لمین را از تخت بزیر میآوردند، خلیفھ بدتری جانشین آن میشدمیشد و خلفیھ مس

فقط فاجعھ دیگری میتوانست ایرانیان را الاقل برای ھمیشھ از زیر ننِگ خالفت 

.عرب نجات دھد کھ آنھم باالخره از راه رسید

فاجعھ کشتار مغول، با شھادت نیمی از مردم ایران و کشتن خلیفھ مسلمین زیر 

.نی تکانی بھ این ملت دادتازیانھ، در گو

کشتارایرانیان بھ اینجا ختم نشد تا فقیھ مسلمان دیگری کھ قرآن را ازبر میدانست 

و میتوانست قرآن را از آخر بھ اول از حفظ بخواند، بنام تیمور لنگ، کشتارھای 

.دستھ جمعی تاریخی  در این سرزمین را بھ پایان رسیانید

.ای قبل از رنسانس اروپاستاین خالصھ تاریخ ایران تا سالھ

ساکنان سرزمین عربستان و حجاز، قبایل پراکنده در صحرای مرکزی و چند 

،ساعدهی بن:اینھا عبارت بودند از.قبیلھ بزرگ در شھرھای مکھ و یثرب بودند

21



بکر،خزرج،اوس،یھامی بن،االشعری بن،اسدی بن،مھره،ازد،االرقمی بن

،یط،یعھربی بن،یانذب،خراعھ،یرحم،جرھم،جذام،یفثق،یمتم، وائلبن

یل ھذی بن،عوفی بن،کلبی بن،کعبی بن، کالبی بن،مذحج،عبس،منافعبد

.  و قریشھاللی بن منسوب بھ آنان ھذلی، و

.ھرکدام از این قبایل شامل طایفھ ھائی میشد

درجھ اول حضرت فامیل ھای (مثًال قبیلھ قریش شامل طایفھ ھای بنی ھاشم 

و بنی عباس )فامیل ھای درجھ اول عثمان، معاویھ و یزید(و بنی امیھ )محمد

.بنابراین اینھا ھمگی نوه عموی ھم بوده اند.بوده اند)خلفای بنی عباس(

طایفھ بنی امیھ بیشتر دنبال تجارت و ثروت بودند مثل ابوسفیان کھ ثروتمند ترین 

 ھاشم  بیشتر در مقام ھای اجتماعی بودند مثل پدر ولی طایفھ بنی.تاجر مکھ بود

.کھ پرده دار بتخانھ کعبھ بودند)ص(و پدر بزرگ حضرت محمد 

قبل از اسالم قریش بزرگترین قبیلھ و اکثر صاحب منصبان مکھ از این قبیلھ 

بعد از اسالم  تمام خلفای راشدین و .بودند ھمینطور  اوس و خزرع در یثرب

منتھا بنی امیھ زیرکانھ خالفت و تمام .ان از قبیلھ قریش بودندامویان و عباسی

سمت ھای مھم را قبضھ کردند و بنی ھاشم بغیر از امام حسن کھ در مقابل صلح 

دست یافت، بقیھ بھ )پنج ملیون درھم و درآمد استخر(با معاویھ بھ ثروتی ھنگفت 

سیدن بھ قدرت بعد از ولی مبارزه بنی ھاشم برای ر.ھیچ ثروت و مقامی نرسیدند

رحلت حضرت محمد تا غیبت صغری امام زمان و حتی بعد ازغیبت کبری امام 

البتھ جمع آوری خمس و ذکات محل .زمان توسط نواب ایشان ادامھ داشتھ است

.در آمد بنی ھاشم و نواب ایشان برای ادامھ مبارزه بوده است

اتی برای کسب قدرت اختالف)قریش(بنابراین ھرچند در این فامیل بزرگ 

.ورھبری پدید آمد ولی در زمان کشور کشائی ھمھ با ھم یکصدا و متحد بودند

بعنوان نمونھ در واقعھ کربال اقوام نزدیک باھم میجنگیدند و از آنطرف در نبرد 

گرگان در زمان عثمان با وجود آنکھ میگویند حضرت علی خانھ نشین بود ولی

جنگی کھ .ن جنگ بر علیھ ایرانیان شرکت داشتند امام حسین و امام حسن در ای

.در آن سی ھزار اسیر را گردن زدند
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بطورکلی بعد از اسالم آوردن، از تمام قبایل حجاز یک نیروی متحد و قوی زیر 

.یک پرچم عقیدتی بوجود آمد

 از نظر روحیھ و توان جنگی قبایل متحد شده عرب، مثل مغولھا و ترکھا کھ بھ 

لھ میبردند و مثل ھون ھا  و ایوارھا کھ بھ رم شبیخون میزدند، ناگھان چین حم

صاحب یک صالح کشتار جمعی عقیدتی میشوند کھ با آن از عدن و یمن گرفتھ 

.تا ایران و رم شرقی و مصر و سرتا سر شمال آفریقا را در مینوردند

رم را تسخیر ھمانطور کھ مغولھا جھان را گرفتند و ھمانطور کھ بربرھای اروپا  

با این تفاوت کھ بربرھا .کردند، عربھا تمام جھان متمدن آن زمان را فتح کردند

ولی قبایل عربستان وحجاز در .بعد از مدتی در تمدنھای فتح کرده حل میشدند

این کار شامل کشتن دانشمندان .اولین اقدام، ابتدا ریشھ تمدن ھا را نابود میکردند

بعد .بین بردن تمام آثار تمدن سرزمینھای تسخیر شده بودو سوزاندن کتابھا و از 

بھ این ترتیب کمتر .از آن زبان عربی را بھ زور بر مردم مغلوب تحمیل میکردند

.از یک نسل زبان مردم مغلوب عربی می شد

مردمان بین النھرین کھ مرکز کشورشان در تیسفون و متعلق بھ حوزه فرھنگ 

وبی خلیج فارس گرفتھ تا کردستان و ترکیھ و قفقاز ایرانی بودند از سواحل جن

سوریھ، اردن، .ھمگی جزئی از ایران زمین و متعلق بھ این حوزه فرھنگی بودند

لبنان، فلسطین، مصر، لیبی سودان و مراکش اینھا ھمگی صاحب فرھنگھای 

مستقل و با سابقھ ادبی و زبانی مختص خودشان بودند کھ ادبیات مستقل خودشان 

کتابخانھ اسکندریھ بزگترین مرکز فرھنگی در طول تاریخ جھان بود .داشتندرا 

.کھ حتی امروز ھم کتابخانھ کنگره آمریگا در مقایسھ با آن در مقام کمتری است

از عدن گرفتھ تا مراکش ھمھ عرب شدند و بجای آن بیست و نھ قبیلھ حجازی

ریخ پیدایش خودشان را با  بعدھا بیست ونھ مملکت جدید بوجود آمد کھ ھمگی تا

.ھمان بیست ونھ قبیلھ عرب گره میزنند
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نقشھ زیر سرحدات ساسانیان و رم شرقی با بربرھای ایوار و ھون را در سال 

. میالدی، یعنی زمان ظھور اسالم نشان میدھد600

قبایل وحشی مغول بھ چین و ھند و ایران و اروپا یورش بردند، حکومت کردند و 

.بعد از مدتی ملیت سرزمین مغلوب را پذیرفتند و در آن حل شدند

یونانیھا رم را بنا کردند و بعدًا قبایل، سلت و ھون و ایوار بھ رم رفتند و در 

.شت ممالک اروپائی را ساختندبازگ

ولی این بیست ونھ قبیلھ عرب و حجازی با صالح دین تمام کشورھا مفتوحھ را 

عرب ھا بعد از پیروزی، اول تمام ثروت ھای .عرب کردند بجز ایران و اسپانیا

منقول و اسیران برده و کنیزان را بھ نسبت مساوی بین جنگجویان کھ در جنگ 

 بیت المال کھ خرج جنگ بعدی بشود، و خلیفھ در کمال شرکت کرده بودند، و

چون انگیزه اصلی اکثر جنگجویان .عدالت و طبق قوانین اسالم تقسیم میکردند

عرب بدست آوردن ھمین غنیمتھا بوده، لذا تقسیم  منصفانھ آنھا، مفھوم عدالت را 

،وقتی از عدل عمر یا علی صحبت میشود.در فرھنگ اسالمی نھادینھ نمود

 منظور تقسیم عادالنھ غنائم است و وقتی از ناعدالتی عثمان میگویند، منظور 

.آنست کھ او سھم بیشتری بھ طایفھ خودش یعنی بنی امیھ میداده است

.تسلیم شدگان اگر مسلمان و یا برده بشوند کشتھ نمیشوند
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 مرد بالغ حتی شلوار پسران را  پائین کشیده و اگر موئی دیده میشد او را بعنوان

.زنان زیبا را تصاحب میکردند و اگر زیبا نبودند بکارگری میگماشتند.میکشتند

کتابخانھ ھا با خاک یکسان کرده و ھر کتابی را کھ پیدا .دانشمندان را میکشتند

.میکردند میسوزاندند

مردم حق تکلم بھ زبان خودشان را نداشتھ و باید عربی یاد بگیرند و فقط قرآن 

ھرگونھ آثار ھنری را از بین میبردند مگر آنکھ توانائی تخریب آنرا .بخوانند

 سال پیش 1500بھمین دلیل است تمام مجسمھ ھای متعلق بھ قبل از .نداشتھ باشند

چون دماغ در مجسمھ، .از مصر تا ھندوستان یا کامًال نابود شده و یا دماغ ندارند

تخریب این آثار .ھ شکستآسانترین قسمت است کھ میتوان آنرا با یک ضرب

ھنری تا قرن بیست و یکم توسط صاحبان ووارثان این اندیشھ، یعنی طالبان 

افغانستان ادامھ داشتھ و این عکس لحظھ انفجار مجسمھ بودا در بامیان را نشان 

باید شکر گزار بود، کھ اگر اعراب قرن ھفتم میالدی دینامیت میداشتند، .میدھد

. مصر ھم نبودامروز اثری از اھرام

.بھ این ترتیب باید بعد از ده بیست سال تمام کشورھای فتح شده عرب زبان بشوند

یم شد، تنھا کشور فتح شده توسط ایران بعد از پنجاه سال مبارزه وقتی کامًال تسل

ھمان بیست و نھ قبیلھ عرب است کھ بعدًا در مبارزات دویست سالھ خودش 

.توانست عرب نباشد و افتخار عجم بودن را کسب نماید

ھرچند عراق کنونی کھ مرکز ایران بود از دست رفت، ولی بدنھ اصلی این 

ھای تسخیر شده، میبایست واال ایران ھم مثل تمام این کشور.سرزمین حفظ شد

.عرب میشد
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اگر ایرانیان در مبارزه خود شکست میخوردند و عرب میشدند، در آن صورت 

ولی چرا ایران عرب نشد؟.شاید ھندوستان ھم امروز عرب میبود

چون سرزمینی کھ از ایران بزرگ بجا مانده بود چھ قبل از ورود آریائیان و چھ 

قبیلھ ای  ".مردم ایران" یک قبیلھ  زندگی میکرده بنام بعد از آن،  در آن سرزمین

قبیلھ ای شامل صدھا طایفھ .بھ بزرگی سرزمینی از دریای سیاه تا اقیانوس ھند

از آذری ھا و کردھا در شمال غرب تا تاجیکھا در شمال شرق و بلوچ و یمنی در 

.اندجنوب شرقی، عراق وبحرین در جنوب غربی کھ  فرھنگ مشترکی داشتھ 

.کسانی کھ توانستھ اند خط را اختراع کنند و تاریخ را بنویسند

این مردمان مسلمًا باید دارای فرھنگی مملو از شاعران و نویسندکان و 

.اندیشمندان و کتابخانھ ھائی پر از آثار ھنری، ادبی و علمی بوده باشند

م از سانسکریت چگونھ ممکن است ایرانیان اثری مثل کلیلھ و دمنھ را قبل از اسال

بھ پھلوی ترجمھ کنند و مجددًا  آنرا از پھلوی بھ عربی در بیاورند و تعداد فصول 

آنرا دوبرابر کنند در حالیکھ چیزی از خودشان در دوران قبل ازاسالم نداشتھ 

مگر ممکن است فردوسی بدون ھیچگونھ سابقھ بتواند چنین اثر بی نظیری .باشند

مکن است از میان خاکستر کتابخانھ ھا و قبرستان بوجود آورد و یا چگونھ م

بزرگانی کھ قتل عام شدند این زبان شیرین دوباره زنده شود بدون آنکھ در آتشی 

کھ حجازیھا بھ ایران زدند تخم این فرھنگ در خاک ایران زمین نیافتاد باشد تا کھ 

زاران میوه آن صد ھا سال بعد فردوسی و عطار و حافظ و سعدی و موالنا و ھ

.شاعر و نویسنده دیگر بشوند

جایگاه :" در مورد جایگاه دانش در ایران پیش از اسالم نوشتھ استابن خلدون

علوم عقلي در نزد پارسیان بسیار واال بود و حیطھ ھاي آن ھا بسیار گسترده بوده 

گویند پس از كشتھ شدن .چرا كھ داراي حكومت ھاي پایدار و با شكوه بودند.است

یوش بھ دست اسكندر و چیره شدن اسكندر بھ سرزمین ایرانیان و دست یافتن دار

.بھ كتاب ھا و علوم بي شمار پارسیان، این دانش ھا از پارسیان بھ یونانیان رسید
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ھنگامي كھ سرزمین پارس فتح شد و در آن كتاب ھاي فراواني یافتند، سعد ابن 

باره  كتاب ھا و انتقال آن ھا بھ ابي وقاص بھ عمر ابن خطاب نوشت و از او در

عمر در پاسخ بھ او نوشت كھ تا كتاب ھا را بھ آب .مسلمانان كسب اجازه كرد

ریزد با این استدالل كھ اگر ھدایتي در این كتاب ھا باشد خداوند ما را بھ بیش از 

آن ھا ھدایت كرده است و اگر در آن ھا گمراھي باشد، خداوند ما را از آن ھا حفظ 

بھ این ترتیب، كتاب ھا را در آب ریختھ یا آتش زدند و دانش پارسیان .ده استكر

."از دست ما رفت

شكوفایي دانشگاه گندي شاپور تا زمان منصور عباسي و مدت ھا پس از آن، بھ 

نحوي كھ منصور براي درمان بیمار خود بھ پزشكان آن جا روي آورد، 

نظریھ ي آتش سوزي كتاب، دست كم نشان دھنده ي آن است كھ حتي با پذیرفتن 

بخشي از دانش پارس ھا نگھداري شد و حتي آنان با ترجمھ ي كتاب ھاي خود بھ 

چنان كھ چیره ترین مترجمان زبان عربي در نگھداري آن كوشش فراوان كردند،

 و خاندان بختیشوع از كتاب بھ زبان عربي در اصل ایراني بودند كھ ابن مقفع

نیز شاگرد مترجمان دیگري مانند حنین بن اسحاق.ن آن ھا ھستندشناختھ  شده  تری

از این رو، برخي از دانش ھاي دوران باستان را باید در كتاب ھاي .ایرانیان بودند

.عربي آغاز نھضت ترجمھ جست و جو كرد

"مقدمھ ي خود مي گوید در جاي دیگري ازابن خلدون جاي شگفتي است كھ در :

در علوم شرعي و چھ در علوم عقلي، اغلب پیشوایان علم جامعۀ اسالمي، چھ 

جز در مواردي نادر و اندك و چنانچھ برخي از آنان منسوب بھ .ایراني بودند

بي گمان آن ایرانیان ."عرب بودند، زبانشان فارسي و محیط تربیتشان ایراني بود

.از نوادگان ھمان ایرانیان دانش پرور دوران باستان بودند

ن صاحب جشنھا ای بودند کھ تا بھ امروز جھانیان از روی جشن شب یلدا ایرانیا

جشنھای نوروز، .و تولد میترا کریسمس و سال میالدی را درست کردند

چھارشنبھ سوری، مھرگان، سده و پنجم ھرماه این ملت را سالی دوازده ماه در 

.جشن و سرور کھ مایھ زندگی است زنده نگاه میداشتھ است

ئلی است کھ علیرغم تمام فشارھا، ادبیات فارسی زنجیر بردگی زباناینھا دال
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عربی را پاره کرد و خیلی زود نویسندگان و دانشمندان ایرانی و فارسی زبان از 

حتی آثار .تاجیکستان گرفتھ تا بین النھرین برتری زبان فارسی را ثابت کرده اند

رین است کھ عربھا با عرب این دانشمندان بھ زبان جبری دومشان آنچنان شی

.معرفی کردن آنھا میخواھند برای خودشان کسب حیثیت تاریخی بکنند

جای تعجب نیست کھ حجازی ھا و وارثان آنھا فقط بھ این دلیل کھ بعضی 

نویسندگان ایرانی آثاری ھم بھ زبان جبری زمان خودشان نوشتھ اند آنھا را عرب 

یج فارس را کھ بیش از دوھزار پانصد معرفی میکنند و از ھمھ مسخره تر خل

سال خلیج فارس بوده، اعراب کھ این روزھا ثروتی از فروش نفت بدست آورده 

این طبیعی است کھ نامھای تاریخی  .اند با جعل نام آنرا بنام دیگری مینامند

واال .بی بنیان با احساس خود کم بینی جعل میشودتوسط مردم بی فرھنگ و

.یست خلیج مکزیک را خلیج تکزاس مینامیدندمردم تکزاس میبا
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مبارزه برعلیھ تسلط عرب

در نقشھ زیر کھ نقاط  تراکم شیعھ را .مبارزه با بوجود آمدن شیعھ شروع شد

.نشان میدھد در حقیقت نشانگر نقاط مبارزه بر علیھ سلطھ اعراب است

خیزش ایرانیان با پدید آمدن معتزلھ، مذھب شیعھ و تصوف ابتدا با سرنگونی 

مبارزه تا تشکیل کشوری .خالفت بنی امیھ توسط ابو مسلم خراسانی شروع شد

ھرچند در دوران شاه .بنام ایران توسط شاه اسماعیل صفوی ادامھ پیدا کرد

سلطان حسین صفوی ایران وارد قھقرای تاریخی خود شد ولی دوباره در دوران 

.کوتاه نادر شاه زنده شد

بعد از آن اروپا وارد دوران انقالب صنعتی می گردد و ایران بمدت دویست سال  

.گرفتار سلسلھ بی لیاقت قاجار میشود

لکت را در دست میگیرد، ھیچگونھ بغیر از سھ سالی کھ امیر کبیر امور مم

وقتی .پیشرفتی دیده نمیشود، مگر از دست دادن قسمتھائی از خاک مملکتمان

دقیقًا این موضوع بررسی میشود، نمیتوان کسی را جز آخوندھا، کھ عنان شاھان 

.ابلھ قاجار را در دست داشتند، مقصر دانست

 ایران کھ جنبش تنباکو و باالخره در انتھای سلسلھ قاجار بھ دوران روشنگری

.انقالب مشروطھ است می رسیم
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انقالب مشروطھ در کمی بیشتر از صد سال پیش در ایران بھ وقوع پیوست و از 

ولی این نھال نوپا بزودی توسط دودمان .افتخارات تاریخ این مملکت بوده وھست

ی اینبار پھلوی خشکانیده میشود و صحنھ را برای ظھور مجدد رژیم آخوندی، ول

.نھ در پشت شاھان تاجدار بلکھ با عمامھ ھای حکومتی ھموار می شود

بعد از بھ قدرت رسیدن آخوندھا در سی سال گذشتھ و ھشت سال جنگ 

خانمانسوز وارد مرحلھ ای میشویم کھ دنیا وارد انقالب کامپیوتری شده و دوبی و 

یشوند و آخوندھا قطر بعنوان کشورھای بھ اصطالح پیشرفتھ اقتصادی مطرح م

.باصطالح دوران سازندگی را شروع میکنند

.قبل از ادامھ بررسی اوضاع بھتر است دوباره گذشتھ را مرور کنیم
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مروری دوباره بر گذشتھ ایران

بھ آسانیمردان بزرگ رادر یک نگاه بھ تاریخ چندین ھزار سالھ ایران میتوان

رش کبیر تا دکتر محمد مصدق دوھزار پانصد سال بوده از زمان کو.در آن دید

متاسفانھ میھن پرستانی کھ بر سرزمین ایران با افتخار حکومت کردند کھ .است

بعدًا تاریخ نتوانستھ نقاط ضعف و تاریکی بھ آنھا نسبت دھد، تعدادشان از 

باز ھم متاسفانھ دوران حکومت این عزیزان تاریخ .انگشتان دست کمتر است

.ایران فقط دو سھ سالی بیشتر نبوده

 بابک خرمدین، مازیار، یعقوب لیث طاھر،بعنوان نمونھ، ابومسلم خراسانی،

صفاری، کریمخان زند، قائم مقام فراھانی، امیرکبیر و ستارخان و باقرخان و 

.مصدق مردان بزرگ تاریخ ایران از یک فامیل ایده آل ایرانی بودند

ھزاران شاعر، نویسنده، فیلسوف، عالم و وزیر ھم    در تاریخ طوالنی ایران 

ه عظیم، نام ودرراس این گر.بوده اند کھ خدمات آنھا را بھ ایران باید ارج گذاشت

.حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ایران جاودانھ خواھد ماند

و افرادمسلمًا تاریخ طوالنی سرزمین ایران شاھد دالوریھا و خدمات شاھان

بوده ولی ھرکدام از آنھا نقاط تاریکی در زندگیشان وجود دارد کھ آنھا را دیگری 

.از آن فامیل ایده آل ایرانی کمی دور میکند

ولی .مثًال ایران زمین، زندگی دوباره اش را مدیون شاه اسماعیل صفوی است

اشھد "وقتی ھمین شاه در تبریز بیست وپنج ھزار نفر را بخاطر نخواندن اذان با 

.اعدام میکند، خواننده تاریخ را بھ فکر وا میدارد"علیًا ولی اهللان 

وھمین طور وقتی خدمات رضا شاه را ردیف میکنیم کھ بزرگترین آن نجات 

خوزستان بوده، ناگھان می بینیم این افسر فقیر بعد از ده سال پنجاه ملیون دالر آن 

و درخت تازه ریشھ زمان و امالکی بھ وسعت کشور لبنان در شمال غصب کرده 

.گرفتھ مشروطیت را چگونھ خشکاند، آنگاه زبان بند میرود

وقتی بھ ابتدای تاریخ برمیگردیم میبینیم کھ بعد از مھاجرت انسانھای اولیھ و

 جایگزین شدنشان در نقاط حاصلخیز کره زمین از اطراف رودخانھ زرد چین تا
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یل و نقاط دیگر جھان ھمگی در  دره سند ھندوستان و بین النھرین و سواحل ن

یک زمان، انسانھا کشاورزی را آموختند، مستقل از ھم مس و برنز و آھن را 

.کشف کردند و باالخره دھکده ھا و شھرھا را ساختند

این بدان معنی است کھ انسانھا اگر شرایط خارجی آنھا را متاثر نکند دارای 

زندگی بھتری برای خودشان ھوش، ذکاوت و قدرت یکسانی ھستند و میتوانند 

در ھیچ نقطھ جھان اجتماعی را نمیتوان یافت کھ رھبر، پادشاه،  سلطان، .بسازند

و بطور کلی حکومت آن جامعھ بتواند ادعا کند کھ نیروی محرکھ اصلی برای 

جامعھ متشکل از انسانھا اگر بحال خودشان گذاشتھ .بھبود آن جامعھ بوده است

حکومت ھا میتوانند با تامین امنیت و . خودشان میشوندشوند عامل اصلی تکامل

.پاسداری از آزادی افراد بھ رشد جامعھ فقط کمک کنند

اجتماعات ابتدائی بشر کھ بعدًا تبدیل بھ قبیلھ ھا و ملتھا شدند، بد بختی اشان از 

آنوقت شروع شد کھ عده از نخبگان زیرک و قویتران این اجتماعات شروع 

استثناعًا اگر این حکمرانان افراد پاک .ی بالمنازع این جماعاتکردند بھ رھبر

.سرشتی میبودند مایھ خوشبختی جامعھ خودشان میشدند

حاکمان ظالم .ولی بدتر آمیختھ شدن اعتقادات دینی با قدرت حکومتی بوده است

بعد از مرگشان اساس حکومتشان از ھم می پاشد ولی از بین بردن حکومت 

دیدیم چگونھ حکومت بال منازع مسیحی . شاید قرنھا طول میکشدمذھبی سالھا و

.در اروپا قرنھا برقرار بود وباالخره جنگھای سی سالھ بھ آن خاتمھ داد

اروپا در دوران روشنگری بعد از قرنھا مبارزه توانست بھ مرور با استقرار 

د کرده دمکراسی و جدائی دین از دولت، دیکتاتورھای سیاسی و مذھبی را خلع ی

.بسوی تکامل گام بردارد

ولی سقوط ایران از دوران  شاه سلطان حسین، ھمزمان با رنسانس در اروپا 

ھرچند در این سیصد سال،  چند سالی ھم رفاه اقتصادی شامل حال .شروع شد

این ملت بوده ولی این حرکت قھقرائی در دھھ ھای اخیر ھمچنان ادامھ داشتھ 

.است

، بھ گفتھ مھندس بازرگان اولین نخست وزیر رژیممحمد رضا شاه پھلوی
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 اسالمی، عامل اصلی سرنگونی نظام شاھنشاھی ایران و کارھای او بود کھ 

در حقیقت شاه رھبر انقالب .رژیم والیت مطلقھ فقیھ را در ایران حاکم گردانید

.بود

ران  ولی یکی از موھبت ھای رژیم کنونی ایران باز کردن چشم و گوش ملت ای

.بوده کھ مردم بعد از ھزار سال متوجھ مشکل و شناخت بھتر آن بشوند

 ایران بد نیست مقایسھ ای بکنیم بین شاه 57قبل از بحث در باره انقالب سال 

.سلطان حسین صفوی و محمد رضا شاه پھلوی

ھوسرانی، خرافاتی و :خسیسھ ھای برجستھ شاه سلطان حسین را بیاد می آوریم

.سست عنصری

محمد رضاشاه ھرچند سھ بار ازدواج کرد  ولی زن بارگی او بر کسی پوشیده 

ص یک درجھ بدتر از شاه سلطان حسین بود و آن .نیست منتھی او در این خصو

بعنوان نمونھ، موضوع خانم .رفتار او با نزدیکترین دوستان و خدمتگزارانش بود

ص در زندگیش یعنی فردوست را میتو .ان بیاد آوردطال و نزدیکترین شخ

حرکات مشابھ در زندگی این شاه زیاد دیده شده کھ وقاھت آنھا بحدی است کھ در 

سطح بحث ما نیست ھرچند وزیر دربارش، علم، در خاطراتش کھ اخیرًا منتشر 

.شده بھ آنھا اشاره کرده است

سخنرانیھای شاه کھ چطور دست غیب او را وسط دره از سقوط نجات داده و کمر 

او و یا مصاحبھ ھای او دھھ چھل وغیره ھمھ نشان از یک مغز خرافی بستگی 

در اسناد ھست کھ رضا شاه او را نصیحت .در سطح شاه سلطان حسین را دارد

"میکرده دست از این مزخرف .پسرم تو روزی شاه این مملکت خواھی شد:

".گوئی و صحبت ھای خالھ زنانھ بردار

سین این است کھ شاه سلطان حسین در زمان فرق محمد رضاشاه با شاه سلطان ح

.خودش توسط آن ھمھ رجال دانشمند مثل شجاع الدین شفا و غیره احاطھ نشده بود

تنھا مرشد و راھنمای شاه سلطان حسین، عالمھ مجلسی بود کھ آداب انجام 

در حقیقت اگر محمد رضا شاه را در زمان شاه .ھرکاری را از او یاد میگرفتھ

. فرض کنیم، محمدرضا شاه بمراتب خرافی تر بنظر میرسدسلطان حسین
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پشت دروازه ھای اصفھان بود، شاه سلطان حسین در )افغان(وقتی اشرف پشتو 

میخواندند و با رمل "قل ھو اهللا"دربارش آش درست میکردند و بھ نخود لوبیا ھا 

وند ھای دربار آخ.و اسطرالب و دعا میخواستند جلوی پیشروی افغانھا را بگیرند

بھ او اطمینان میداند کھ شاه نظر کرده امام زمان بوده و خود امام زمان حافظ 

.سلطنت اوست

، شاه مملکت را از رجل سیاسی منتخب مردم 1332 مرداد 28بعد از کودتای 

مشروطھ را از ریشھ .احزاب را تعطیل، انتخابات آزاد را ازبین برد.تھی کرد

ند آنرا کھ بدست قھرمانان ایرانی ھفتاد سال قبل بھ و بدنھ تنوم.خشک کرد

.باروری رسیده بود با رنگ آمیزی چندش آور، ظاھری گمراه کننده بھ آن داد

بھ استناد مدارک و شھادت ھرکسی کھ در زمان محمد رضا شاه میزیستھ، تنھا 

درحالیکھ .گروه ھا و دستھ ھای متشکل کھ حق فعالیت داشتند، مذھبیون بودند

کوچکترین ارتباط با افرادی منتسب بھ جبھھ ملی و یا حزب توده و یا دستھ ھای 

چپی شخص را از تمام مزایای اجتماعی محروم میکرد، دستھ ھای مذھبی با تائید 

و حمایت دولت و ساواک مشغول درست کردن تشکیالت و احزاب موتلفھ خود 

مام زمان وحامی سلطنت خود بودند و شاھنشاه، سلطان آریا مھر آنھا را نماینده ا

.در مقابل دشمنان خیالی خودش میدانست

شش ماه قبل از پیروزی انقالب، شاه در حرکتی کھ معلوم نیست تظاھر است یا 

از روی اعتقاد، ملکھ و فرزندانش را برای دعا بھ زیارت عتبات میفرستد کھ یاد 

و اسطرالب آور حرکت افغانھا بطرف اصفھان و دخیل شدن سلطان بھ رمل 

.است

رئیس جمھور وقت فرانسھ، ژیسکاردستن، رئیس سازمان امنیت فرانسھ، کنت 

مارشا را مخفیانھ بھ ایران میفرستد و او در کتابش مینویسد در مالقاتی کھ با شاه 

بھتر است :"شاه گفت.داشت نظر او را در مورد رفتن خمینی بھ فرانسھ پرسید

".جا میشود او را کنترل کردخمینی بھ فرانسھ برود چون در آن

.از داستانھا ناگفتھ این دوران پیشنھادی است کھ ارتشبد اویسی بھ شاه میدھد 

 بھ شاه میگوید بھ او اجازه کودتا داده شود و او در یک57اویسی در تابستان 
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. حرکت نمایشی شاه را از ایران اخراج کند

ر و محاکمھ نظامی و اعدام کرده سپس دویست نفر از سرکردگان موتلفھ را دستگی

و سھ ماه بعد شاه برگشتھ و خود شاه او را محاکمھ و اعدام  کند و اسرار این 

.شاه با این پیشنھاد مخالفت میکند.طرح بین خودشان محفوظ بماند

"گروھی از امیران پیر و بازنشستھ شاه را مالقات میکنند و بھ او میگویند شاه :

آنھا پیشنھاد میکنند کھ شاه تمام فامیل و ."یران را ترک کندقسم خورده و نباید ا

دارائیھایش را خارج کرده و خودش ھمراه چند نفر شامل این امیران پیر در کاخ 

شاه این پیشنھاد را ھم، در حالیکھ .نیاوران تا آخرین نفس مقاومت و کشتھ شوند

.د، نمی پذیردخودش میداند چند ماه بیشتر بعلت سرطان زنده نخواھد بو

 در زمان تظاھرات مردم، سلطان آریامھر دائمًا منتظر 57در پائیز و زمستان 

نایب امام زمانش آقای برژنسکی است کھ بھ او بگوید چکار کند و باالخره در 

تاج سلطنت )پرزیدنت کارتر( ژنرال ھویزر نماینده امام زمان سلطان 57بھمن 

. اورا از ایران اخراج میکندرا از سر سلطان آریامھر برداشتھ و

درکتابی کھ مادر ملکھ، سرکار علیھ فریده دیبا نوشتھ و سرتا سر کتاب فقط 

شخص ھویدا را مسئول تمام اشتباھات قبل از آمدن خمینی شناختھ در صفحھ 

در دنیائیکھ یک نفر ماشین ساز و یا جوانی :آخرچیزی با این مفھوم مینویسند

نجاه ملیاردی بشوند چھ ایرادی بھ شاه ایران میتوان مخترع صاحب ثروتی چھل پ

.گرفت کھ صاحب دوسھ ملیارد دالر باشد

وارث محمد (بھ این ترتیب میتوان از تمام شایعات در باره ثروت رضا پھلوی 

کھ آنرا تا سی ملیارد دالر ھم تخمین زده اند چشم پوشید و این )رضا شاه

1357 کھ  ثروت رضا  پھلوی  در سال  اعتراف مادر بزرگ را  قبول  کرد 

.فقط  سھ ملیارد دالر بوده است

.مقصر شاه سلطان حسین است.نباید از اشرف افغان خرده گرفت

کردهبیست و ھفت سال سلطنت این سلطان ابلھ شرائط را برای ھر راھزنی آماده 

.بود کھ ایران را فتح کند

 فرار از اصفھان، در خراسانولی طھماسب پسر شاه سلطان حسین بعد از

35



کھ بعدًا نادر شاه ( بکمک بعضی از اقوام عشایرترک، کرد و طھماسب قلی خان 

بھ مقاومت پرداخت کھ میتوان آنرا زمینھ ای برای بھ قدرت رسیدن نادر و )شد

.رھائی ایران دانست

سھ بینیم خانواده پھلوی و شاھزاده رضا در این سی سال گذشتھ با این ثروت 

در حالیکھ بھره پنج درصد و یا سرمایھ گذاری با .ملیارد دالری چکار کردند

 بھ بیشتر از شش میلیارد  دالر 2009ھمین درصد بازده این ثروت را در سال 

.میرساند

اگرفقط با یک در صد این ثروت بنیادی درست شده بود و بھ صد دانشجوی 

روز رضا پھلوی میتوانست ھزاران ایرانی در سال وام تحصیلی داده شده بود، ام

و لیسانس را حداقل مدیون خود کرده باشد و بھ ھزاران ایرانی وام "پی اچ دی"

تجاری مثل بانک ھا با بھره کم میداد و ده ھا ھزار تاجر ایرانی را از خود 

ھزاران ایرانی شریف کھ در سنین باالی چھل مجبور بھ ترک .متشکر کرده بود

ر کارھا ای کھ دون شان مقام ھای گذشتھ آنھاست در خارج ایران ایران شده اند د

استادان دانشگاھی ھستند کھ در اطاق عمل شاگردان ایرانی .مشغول کار ھستند

خودشان بھ کار استرلیزه کردن وسائل جراحی مشغولند و یا مھندسینی کھ با شغل 

 راننده تاکسی تکنیسنی و رانندگی لولدر امرار معاش میکنند ویا امیرانی کھ

این بنیاد خیالی پھلوی میتوانست دست این ایرانیان آبرومند را در خارج .ھستند

.از ایران بگیرد

در زمان جنگ ایران و عراق کھ ھزاران جوان ایرانی چھ در راه میھن و چھ 

باید دید کھ .برای اعتقادات مذھبی، بھرحال جان و زندگی خود را از دست دادند

 چکار میکردند و آیا حتی حرفی زدند؟خاندان سلطنت

ببینیم رضا پھلوی در مقایسھ با فرزند شاه سلطان حسین چکار کرده؟

.تشکیل شرکت برای لباس با ملکھ کھ تحسین اھل ھنر را بھ دنبال داشتھ است

ورود بھ چندین معاملھ ساختمانی کھ آخر االمر اختالفات بھ دادگاه و توافق خارج 

. شدهاز دادگاه کشیده

دریافت گواھی نامھ خلبانی کھ در حقیقت در سن پانزده سالگی در رقابت با
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.ایران را بھ قصد تکزاس ترک نمودند)خاتمی( پسرخالھ خلبان 

تفریحات سالم اسکی، دختربازی و سایر ورزشھا کھ باالترین افتخار کسب شده 

.خواننده مشھور و خوش ھیکل امریکا میباشد"شِر"رفیق 

نزدیک (د از ازدواج و ترک عیاشیھای جوانی، تشکیل دفتر در فالز چرچ بع

.و فعالیت ھای سیاسی و دعوت بھ مجامع و سخنرانیھا)واشنگتن دی سی

بعد از واقعھ یازده سپتامبر و غیرقانونی شدن سازمان مجاھد ین خلق توسط 

جزه ای کرده و آمریکا، دولت وقت آمریکا تصور کرد شاید این امامزاده بتواند مع

بنابراین در خلعی کھ با کنار گذاشتن مجاھدین .رژیم اسالمی را سرنگون کند

.ایجاد شده بود بھ رضا پھلوی تمام امکانات تبلیغاتی دولتی آمریکا داده شد

 رضا پھلوی ناگھان بعنوان رھبر گروه مخالف 2003 و 2002سالھای 

للی و اکثر رادیو تلویزیونھای در کنگره آمریکا، مجامع بین الم)اپوزوسیون(

باید اذعان کرد .ایرانی در لوس انجلس بھ مصاحبھ و تبلیع برنامھ ھایش میپردازد

کھ سرمایھ گذاری شاه فقید در تدریس زبانھای فارسی، انگیسی و فرانسھ از 

یکسالگی و پرستارھای فرانسھ و انگلیسی زبان، حقیقتًا نتیجھ آن قدرت تکلمی 

.خوندھای خودمان بھ شاھزاده رضا داده استحتی بھتر از آ

طرفداران شاھزاده عادت دارند کھ در ھر گردھمائی کھ ربطی بھ آنھا ندارد 

حاضرشوند و با برافراشتن پرچم و عکسھای شاھزاده آن گردھمآئی را متعلق بھ 

نا گفتھ نماند کھ مجاھدین خلق این کار را بھتر از سلطنت .خودشان جلوه بدھند

. انجام میدھندطلبھا

بعد از یکسالی کھ تظاھرات دانشجوئی و کارگری و مردمی و یا جشنھای 

 در ایران کھ کوچکترین ربطی بھ سلطنت طلبھا 2003 و 2002ورزشی سالھای 

و بخصوص مجاھدین خلق نداشت، ایشان در تلویزیون ھای خارجی ظاھر شده 

 نتیجھ اقدامات آنھا بوده وبھ مردم بی خبر برون مرز میگویند کھ این اجتماعات

.است

 آقای رضا پھلوی با طرحی کھ نشانھ ای از اطالعات وسیع او از اوضاع ایران 

.است نظر محافل سیاسی آمریکا را برای سرنگونی رژیم جلب نمود
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باید توجھ داشت کھ ارائھ اینگونھ طرحھا را ایشان در چھل سالگی یعنی سنی کھ 

.سرگذاشتھ، ارائھ فرموده اندانسان بلوغ فکری را پشت 

طرح آقای رضا پھلوی این بود کھ ایرانیان خارج و داخل کشور صندوقی تشکیل 

بدھند و ھرکس بھ فراخور وضع مالی خودش از یک دالر تا ھر مقدار کھ بتواند 

بعد کارگران و کشاورزان ایران یکباره، ھمھ،  تا .بھ این صندوق اعانھ بدھد

ی اعتصاب کنند و بعد از چند ماه از این صندوق بھ این سرنگونی رژیم اسالم

البتھ ایشان اعالم آمادگی نکردند کھ ھر .کارگران و کشاورزان کمک مالی بشود

مبلغ کھ مردم فقیر دادند ایشان معادل آن مبلغ از ثروت شش ملیاردی خودشان در 

.صندوق خواھند گذاشت

ک صادرات ایران باز کنند و از آن بعالوه البد ایشان میخواستند حسابی در بان

طریق حقوق ملیونھا ایرانی را بدھند؟

در برنامھ آقای آتابای، یکی از تلویزیونھای طرفدار سلطنت، شنوده زنی بھ 

شاھزاده میگوید و صدایش را ھمھ شنیدند کھ من پولی در بساط ندارم چرا خود 

ھ ثروت ما را دزدید حاال تا پدرت بود ھم:شاھزاده پولش را نمیدھد و ادامھ داد

نوبت توست؟

با توجھ بھ این مرور بر تاریخ ایران میتوان بھ راحتی نتیجھ گرفت کھ شاھنشاھی 

.در ایران نابود شده و ھر سعی و کوششی برای زنده کردن آن بیھوده است

کوشش برای زنده کردن این مرده تاریخی مثل کوشش در برگرداندن شاه 

.یستھای شوروی بھ آن کشورھاستافغانستان و یا کمون

بعدًا خواھیم دید اگر تغییراتی در ایران صورت بگیرد و این رژیم والیت مطلقھ 

ھم برود، محال خواھد بود )کھ تبدیل بھ رژیم والیت مطلقھ وقاھتی شده(فقاھتی 

کھ ملت ایران رژیم مذھبی دیگری را انتخاب کند و از آن محالتر روی کار آمدن 

.ھ مجاھدین استرژیمی شبی

این سھ نمونھ رژیم، یعنی شاھنشاھی، والیت فقیھی و مجاھدین، ھرسھ  رژیم 

امتحان خود را پس داده اند و انسانی ترین، خداپسندانھ ترین، میھن پرستانھ ترین 

و آبرومندانھ ترین و تاریخی ترین و خیرخواھانھ ترین و عملی ترین کاریکھ
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ین برای سعادت ملت ایران میتوانند بکنند، اینست رھبر سلطنت طلبھا و مجاھد

ھرگز در آینده، دخالتی در امورات ایران نخواھند :کھ بھ ایرانیانان تعھد بدھند

.داشت و اجازه بدھند تا کھ ملت راه نجات را خودش انتخاب کند
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چھ شد بھ این روز افتاد یم؟

 پیش غرب بعد از پیروزی در جنگھای سی سالھ و در حالیکھ از چھارصد سال

شکست کلیسا وارد دوران رنسانس و بعد از آن دوران روشنگری و نھایتًا انقالب 

صنعتی را پشت سر میگذارد، ایران ھمزمان با این جھش اروپا، در پایان سلسلھ 

.صفوی، گرفتار آخوندھای درباری  و حکومت غیر مستقیم آنھا میشود

.ران سلطنت کوتاه نادر شاه، شاھد تقلیل قدرت آخوندھا ھستیمفقط در دو

زمانیکھ لوتر در مقابل دیکتاتوری خرافی کلیسای رم انقالبی بپا میکند، ایران 

دویست سال در زیر سلطھ .وارد قھقرای خرافی بھ رھبری باقر مجلسی میشود

تا زمان شیخ ننگین ترین سلسلھ تاریخ ایران، یعنی قاجار، این انقالب خرافی 

تا کھ دوران روشنگری .فضل اهللا نوری ادامھ دارد و بحد اعالی خود میرسد

این روزنھ روشنائی کھ با قیام مردم ایران .ایران با انقالب مشروطھ آغاز میشود

امیدی در دل مردم انداختھ بود، در زمان رژیم پھلوی، علی رغم پیشرفتھای 

.ران را مجددًا مایوس میکنداقتصادی، با سرکوب مشروطھ، ملت ای

 تشخیص ملت این بود کھ آزادی بھتر از رفاه اقتصادی است و 1357در سال 

.برای آزادی انقالب کردند

ولی بازماندگان مجلسی .مردم با شعار استقالل و آزادی انقالب را شروع کردند

ادی، و شیخ فضل اهللا اینبار با چسباندن حکومت اسالمی بھ شعار استقالل و آز

انقالب مردم را بعلت خلع سیاسی کھ محمد رضا پھلوی ایجاد کرده بود بدست 

کمتر از یکسال، مردم کم کم متوجھ بسرقت رفتن انقالب شده بودند کھ .گرفتند

ولی این بحران  .بحران گروگانگیری ھیجان توده ھا را مجددًا برانگیخت

کھ جنایتکار دیوانھ ای بنام تا .نمیتوانست بخوبی جنگ بقاء رژیم را کمک کند

.صدام دو دستی این موھبت را  تقدیم حکومت کرد

.و بھ این ترتیب جنگ موھبتی بود کھ رژیم اسالمی را تحکیم بخشند

سالھا گذشت تا ملت ایران گفتھ آقای خمینی را در شک و تعجب درک کند کھ 

".جنگ موھبت است"چگونھ 
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 انقالب برقرار و ھرگونھ اعتراضی شدید تر از بعد از سی سال ھنوز دادگاه ھای

.گذشتھ سرکوب میشود

علت عقب افتادگی را استعمار بھ سرکردگی آمریکا و نماینده او اسرائیل معرفی 

میکنند در حالیکھ زنجیری را کھ چندین قرن است  بھ پای ملت بستھ شده نادیده 

.ھ درون خودمان نگاه کنیمتقصیر را گردن دیگران انداختھ بدون آنکھ  ب.میگیرند

اینجاست کھ باید بھ تاریخ نگاه دیگری کرد و از البالی آن دریافت کھ مردم 

کوچھ و بازار، کارگران وکشاورزان گناھشان چیست کھ نخبگان و زرنگھای 

جامعھ وقتی حکومت را بھ دست میگیرند، ھدفشان حفظ منافع ، قدرت و قانون 

خودشان میشود؟

ل پیش ھمین مردم  با یک شعار ساده، ولی پر محتوا فریاد زدند بیشتر از صد سا

منظورشان جائی برای نوشتن و اجرای قانون بود تا .میخواھند"عدالتخانھ"کھ 

.کھ ظلم نباشد

 تاثیر ترور کسروی در کاخ دادگستری 1324متاسفانھ نھ امروز و نھ در اسفند 

.بر جامعھ ایران موشکافی نشده است

 برای دکترھای جامعھ شناس باید نشان میداد کھ این سرطان خوش ترور کسروی

خیم کھ لکھ آن در عدالتخانھ نوپای ایران ظاھر شده بود باالخره روزی بدخیم 

.خواھدشد

باید توجھ داشت کھ این غده سرطانی، بیش از ھزار سال است در بدنھ سرزمین 

.ایران وجود داشتھ

م اجتماعات و حتی از نوع مدرن و پیشرفتھ آن باید دانست چنین غده ھائی در تما

کافیست بھ برنامھ ھای مذھبی تلویزیونھای آمریکا نگاه کنید و یا در .وجود دارد

جمع رادیکالھا وارد شوید و ببینید کھ این عده مردمان کھ تعداد آنھا در ھر 

اسی اما قوانین اس.اجتماعی بین پنج تا ده درصد است چھ عقاید خطرناکی دارند

این کشورھای پیشرفتھ بھ آنھا آزادی میدھد کھ عقاید خودشان را ابراز کنند، ولی 

بھ آنھا این حق را نمیدھد کھ این عقاید خرافی و رادیکال را بھ دیگران تحمیل 

.بکنند
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اگر قانون اساسی آمریکا و یا فرانسھ و یا ھر کشور مرفھ دیگری ملت را 

 میتوانند ظرف چند سال رژیمی سرکار بیاورند کھ نگھبانی نکند، ھمین رادیکالھا

.شبیھ رژیم جمھوری اسالمی باشد

بعنوان مثال اول سعی .روش قشریون مذھبی، ساده، آرام و گام بھ گام است

میکنند لوحھ ده فرمان را در پارک جلوی کاخ دادگستری بعنوان یک نماد تزئینی 

 آورند و چند سال بعد بھ داخل بعدًا آنرا بھ داخل راھروی کاخ می.نصب کنند

اطاقھا و بعدًا بھ استناد آن، قانون اساسی را مرحلھ بھ مرحلھ طبق اصول دینشان 

باید شکرگزار بود کھ قانون اساسی این ممالک مرفھ جلوی .عوض میکنند

.کارشان را از روز اول میگیرد

 در تمام این حرکت گام بھ گام قشریون مذھبی، چھ مسلمان و مسیحی و یھودی

جوامع پیشرفتھ و عقب افتاد تکرار شده و میشود و اگر قانونی نباشد کھ جلوی 

آنھا را در ھمان مراحل اول بگیرد، طولی نخواھد کشید کھ قوانین شریعت چھ 

مسیحی، چھ اسالمی و چھ یھودی و حتی بودائی و ھندوئی حاکم بر جامعھ خواھد 

.شد

ھمھ بیاد دارند خانمھا .می در ایران استنمونھ دیگر، ھمین داستان حجاب اسال

57بعد از پیروزی بھمن .بدون حجاب در تظاھرات ضد شاه شرکت میکردند

، پیشنھاد شد کھ خانمھا الاقل پارچھ ای مثل خانم بوتو و یا 57ھمان سال در اسفند 

سال بعد فشار کم کم شروع شد و دوسال بعد .ایندرا گاندی روی سرشان بگذارند

.اجباری شد و الی آخرحجاب 

مردم باید جلوی آنھا .بنابراین رادیکالھا کارشان را مرحلھ بھ مرحلھ انجام میدھند

واال بعد از بھ قدرت رسیدنشان امری نسبتًا محال .را در مراحل اولیھ بگیرند

.است کھ بتوان آنھا را بھ آسانی از قدرتی کھ بدست آورده اند کنار گذاشت

وی از آنجھت مایھ شگفتی و تاسف است کھ عده ای از لکھ ننگ ترور کسر

نمایندگان مجلس و شخص نخست وزیر کھ خود بعدًا توسط ھمان گروه ترور شد، 

.با آخوندھا ھمصدا شدند و کسروی را مھدورالدم خواندند

ھرچند ترور سیاسی و یا کشتن مخالفین بر اساس روایات معتبر، از زمان صدر
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موافقت رھبران دینی، موضوع تازه ای نیست ولی قتل اسالم بھ دستور و 

کسروی از آنجھت در خور اھمیت است کھ ایران بعد از سالھا صاحب قانون 

این بھ آن .اساسی مشروطھ و مجلس شورای ملی و دادگستری و قانون شده بود

معنی است کھ آخوندھا دیگر حق کشتن افراد را طبق آئین شریعت نمیبایست 

.دداشتھ باشن

.دادن حق کشتن کسروی بھ آخوند ھا مرحلھ یکم حرکت بسوی امروز ایران بود

تخم مرض در . در ایران سالی است کھ سرطان شروع بھ رشد کرد1324سال 

.جامعھ از زمان مجلسی و چھ بسا چند صد سال قبل از آن کاشتھ شده بوده است

ی و اجتماعی عرب مذھب شیعھ را کھ ایرانیان برای مبارزه با سلطھ فرھنگ

درست کردند، توانست زنجیر اسارت را از پای ایرانیان باز کرده و ملت را آزاد 

ولی تاجداران بی لیاقت و مجاھدین بی عمامۀ فرصت طلب آن زنجیر را کھ .کند

پدرانمان از پایمان باز کرده بودند بر گردنمان آویختند و مردم خوب ایران 

 گردنشان بازیچھ دست آنھائی شده اند کھ دین را سالھاست با این زنجیر در دور

.وسیلھ حکومت کرده اند

 در چاه انداختیم،  1357سالھا طول خواھد کشید تا این سنگ را کھ اشباھًا در سال 

.بتوان از این چاه کھ عمقی ھزار سالھ دارد بیرون کشید
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تاریخ معاصر

دن سلسلھ قاجار، رضاشاه با مشت ھای بعد از انقالب مشروطھ و بھ پایان رسی

آھنین و استبداد مطلق موفق شد در مدتی کوتاه چھره عقب افتاده مملکت را تغییر 

.دھد

بزگترین خدمت رضا شاه جلوگیری از تجزیھ خوستان است ولی زمانیکھ او را 

متفقین از سلطنت خلع کردند، مردم از رفتن دیکتاتور و بھ امید بازگشت 

.حال بودندمشروطھ خوش

شاه جوان، محمد رضا شاه، در ابتدای سلطنت بھ خاطر عدم دخالت در امور 

ولی این نھاِل دوباره .مملکت، باعث رشد دوباره مشروطھ و حکومت قانون شد

 مرداد  خشکانیده شد تا شرایط برای 28جوانھ زدۀ مشروطھ دوباره با کودتای 

مید بیرون کردن شاه و جانشینی آن با مردم بھ ا.بدخیم شدن سرطان آماده گردید

.حکومت بھتر در چاھی افتادند کھ  بیرون آمدن از آن کار حضرت فیل است

.بطور خالصھ در حکومت اسالمی، ملت ایران از ابتدا درگیر بحران بوده است

از گروگان گیری و جنگ ایران ایران و عراق شروع شده تا محاصره اقتصادی 

: رژیم اسالمی از این قرار استولی مشھورترین وقایع

ی بود کھ طی آن تعداد واقعھ ا١٣۶٧ زندانیان سیاسی در تابستان اعدام

یاسی در زندان ھای جمھوری اسالمی در ایران در سنامعلومی از زندانیان 

بھ طور کلی جرم زندانیان ھمکاری .شدند اعدام ١٣۶٧ماه ھای مرداد و شھریور 

 مجاھدین خلق سازمانوری اسالمی بھ خصوص با سازمان ھای مخالف جمھ

و "ارتداد"ایران و ھمچنین طیف ھای مختلف گروه ھای چپ و کمونیست بود، اما 

 جرم تنھابھ معنی رویگردانی از اسالم و عدم اعتقاد بھ خدا نیز بھ عنوان "الحاد"

.برخی شمرده می شد

 نفر تا بیش ۶۵٨و از  متفاوت است مختلف قربانیان این واقعھ نزد مراجع تعداد

.ی شودماز دوازده ھزار نفر تخمین زده 
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:ی کند و چنین حکم می دھدماعالم »محارب«یت اهللا خمینی آنھا را آ

 معتقد نبوده و ھر چھ می گویند از اسالم آنجا کھ منافقین خائن بھ ھیچ وجھ بھ از«

داد پیدا کرده اند، با  از اسالم ارتآنھاروی حیلھ و نفاق آنھاست و بھ اقرار سران 

 در شمال و غرب و جنوب آنھایککالسجنگ آنھا و بودنمحاربتوجھ بھ 

ی آنھا برای صدام علیھ جاسوسکشور با ھمکاری ھای حزب بعث عراق و نیز 

ی و ضربات جھانملت مسلمان ما و با توجھ بھ ارتباط آنان با استکبار 

ی کھ در کسانوری اسالمی تا کنون، ناجوانمردانھ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمھ

زندان ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، 

». محکوم بھ اعدام می باشندومحارب

 قتل  برخی از شخصیت ھای سیاسی و اجتماعی مخالف نظام بھی زنجیره ایقتل ھا

 ایران کھ بھ  ھفتاد خورشیدی در داخل و خارج ازدھٔھجمھوری اسالمی در 

. گفتھ می شودشده است،عوامل اطالعاتی کشور نسبت داده 

.ی نشریات ارسال شدبرخ، بیانیھ ای با فکس برای ٧٧ آبان اواخر

 افراد معاند و بھ عنوان چھره سیاسی و ادبی، از آنان ٣۵در آن بیانیھ با طرح نام 

.ضد انقالب نام برده شده بود

 بودند کھ این افراد، بھ  زودی کشتھ خواھند شد و کردهنویسندگان این بیانیھ تأکید

یدرسبھ سزای اعمال خود خواھند 

رئیس جمھور ( و وعده خاتمی قتل ھا توجھ بھ حساسیت شدید جامعھ نسبت بھ با

ی کمیتھ ای ویژه، مرکب خاتمبرای مجازات عاملین آن، بالفاصلھ بدستور )وقت

ی، معاون سرمد نیروھای مسلح؛ از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی

ی ملوزیر اطالعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانھ شورای عالی امنیت 

.مسئول پیگیری قتل ھا شدند

 برای تکمیل پرونده و بودند،ین کھ از مقامات رده باالی وزارت اطالعات متھم

ش ھای یر بخساکھ ھمچون (محاکمھ تحویل سازمان قضایی نیروھای مسلح شدند 

یتھ کماما بھ درخواست سازمان مذکور )قوه قضائیھ زیر نظر رھبر اداره می شود

.تحقیق خاتمی انحالل خود را اعالم نکرد
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 خاتمی، وزارت اطالعات محمد اثر پافشاری رئیس جمھور وقت ایران، بر

 کھ عده ای کرد طی اطالعیھ ای قبول ١٣٧٧ دی ١۵جمھوری اسالمی در تاریخ 

.ی آن وزارتخانھ در طراحی قتل ھا دست داشتھ انداز اعضا

 انتشار چنین اطالعیھ ای، در از)١٣٧٧ دی ١۴( سالم یک روز قبل روزنامھ 

:یت کرده بودروایادداشتی پشت  پرده قتل ھای زنجیره ای را اینچنین 

 بھ مرحلھ ای از انحراف و ضاللت قدرتی توان تصور کرد افرادی از درون نم

 بدارند و بپندارند با چنین مشروعد کھ انجام جنایاتی از این نوع را رسیده باشن

. و آن را تقویت کردخدمتجنایات و ظلم ھایی می توان بھ اسالم و نظام اسالمی 

رود، و ی شیرازی نزد خاتمی میموسوی قبل از شروع قتل ھای زنجیره ای، مدت

خواھند تدوین است و میحالاعالم میدارد کھ در وزارت اطالعات سناریویی در 

.بشودای را بھ قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما عده

١ پروانھ اسکندری عصر ھمسرشو )رھبر حزب ملت ایران(یوش فروھردار

 با ضربات تھران در منزل شخصیشان واقع در محلھ فخرآباد ١٣٧٧آذر سال 

ر، جسدھای دو  آذ١٨ و ١٢چندی بعد نیز در روزھای .چاقو بھ قتل رسیدند

بالفاصلھ بعد از آن .یسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده کشف شدنو

.یگری ھم بھ وقوع پیوستدھای قتل

ین قتل ھا را محکوم کرد و نفرت ایدمحمد خاتمی رئیس جمھوری اسالمی وقت س

 رضا خاتمی، دبیرکل محمد.گیری کردنددیگر مسؤولین نیز موضع.انگیز خواند

. سخن گفتقاتالن قتل توسط ٨٠ھ مشارکت ایران در یک سخنرانی از انجام جبھ

.وی ھیچگاه چگونگی دستیابی اش بھ این اطالعات را روشن نساخت 

 دفتر رئیس جمھور رفتھ و اعتراف بھیموسوھا،  از بھ اوج خود رسیدن قتلبعد

ی بھ او با پس از مدتی بی توجھ.گرفتھ استمی کند کھ قتل ھا توسط او انجام 

 و علتیموسو. می شودواقعاصرار وی سخنانش نزد اطرافیانش مورد قبول 

:کندھا را چنین بیان میانگیزه قتل

ای غیر از امام است و خاتمی  خامنھکھیل ما از اوضاع جاری روز این بود تحل

یلیون پشتیبان دارد، قدرتشم میلیون رای آورده و بیست ٢٠ھم بھ دلیل این کھ 
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ای  بھ گردن خامنھوشویم ھا را مرتکب میصدر است و ما این قتلبیشتر از بنی

ی خواھد خاتمای در مقابل اندازیم و جنگ بین این دو منجر بھ شکست خامنھمی

.شد

 خاتمی، وزارت اطالعات محمد اثر پافشاری رئیس جمھور وقت ایران، بر

 کھ عده ای کرد ای قبول  طی اطالعیھ١٣٧٧ دی ١۵جمھوری اسالمی در تاریخ 

.از اعضای آن وزارتخانھ در طراحی قتل ھا دست داشتھ اند 

ین اطالعیھ ای، در یادداشتی پشت  چن روزنامھ  سالم یک روز قبل از انتشار اما

:بودپرده قتل ھای زنجیره ای را اینچنین روایت کرده 

حراف و ضاللت  بھ مرحلھ ای از انقدرتی توان تصور کرد افرادی از درون نم

 بدارند و بپندارند با چنین مشروعرسیده باشند کھ انجام جنایاتی از این نوع را 

. و آن را تقویت کردخدمتجنایات و ظلم ھایی می توان بھ اسالم و نظام اسالمی 

 سالم، روح اهللا حسینیان، روزنامھ پی بیانیھ  وزارت اطالعات و یادداشت در

 کیھان فاش کرد کھ روزنامھ المی در گفت وگویی با رییس مرکز اسناد انقالب اس

حسینیان ».بوده اندنیروھای مرتکب قتل ھا، از طرفداران جدی رییس جمھوری «

بھ .کرداین سخن را بار دیگر تکرار »چراغ«با حضور در برنامٔھ تلویزیونی 

 و دنبال نمایش این برنامھ از صدا و سیما ، علی الریجانی، رییس سازمان صدا

.یما از حضور در ھیأت دولت منع شدس

او با انتشار . خود اصرار داشتسخنان این حال حسینیان ھمچنان در تکرار با

 ادامھ افشاگری ھایش در ازاطالعیھ ای بار دیگر از مواضع خود دفاع کرده و 

 روحانیت باناطق نوری ، رییس مجلس وقت نیز در جلسھ ای .آینده خبر داد

اطالعاتران تأکید کرد کھ افرادی بھ عنوان دگراندیش در وزارت مبارز شرق تھ

:ی قربانیان قتل ھای زنجیره ایبرخ.نفوذ کرده و بھ دنبال تسویھ حساب بودند

یوش فروھردار

 اسکندری پروانھ

 مختاری محمد

 جعفر پوینده محمد
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ید شریف مج

یدون فرخزاد فر

 رضا مظلومان دکتر

 مظفر بقائی دکتر

یروز دوانی پ

 صادق شرفکندی دکتر

 عبدالرحمن قاسملو دکتر

 قائم مقامیفاطمھ

 کاظم سامی دکتر

ی اکبر سعیدی سیرجانی عل

. ایستجداگانھ عده زیاد دیگری کھ الزمھ آن کتاب ویامک سنجری س

باید توجھ داشت کھ ھیچکدام از قتلھای سیاسی در ایران نمیتواند بدون اجازه 

این یکی از سنن اسالمی است کھ از صدر .ام کشور بوده باشدعالی ترین مق

ولی در تاریخ مدرن .اسالم وجود داشتھ و مربوط میشود بھ مھدورالدم شدن

شروع شده و ھمچنان ادامھ خواھد )ترور کسروی(1324ایران رسمًا از اسفند 

.داشت

)ج از دین اسالمخرو( حکم ارتداد صدور اقداماتی کھ تاثیر بین المللی داشت، از

 آیات شیطانی، در سال کتابو مھدور الدم بودن سلمان رشدی پس از نگارش 

. کتاب آیات شیطانی یک رومان معمولی است و ارزش ادبی ندارد. است١٣۶٧

بطور خالصھ، سلمان رشدی بھ نقل از تاریخ طبری و تاریخ نویسان دیگر، 

کھ در سالھای اول بعثت داستان بت ھای الت و عزی و منات را شرح داده 

ولی بعدًا فرمودند کھ .حضرت محمد فرموده بودند کھ این بتھا خوب ھستند

.شیطان ایشان را گمراه کرده بودند کھ چنان سخنانی گفتھ اند

: میتواند کتاب جداگانھ ای باشدھرکدامیع مھم در دوران حکومت اسالمی کھ وقا

. گیری سفارت آمریکاگروگان

. ھشت سالھجنگ
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. شیمیائی صدام حسین علیھ ایرانجنگ

 و تا یکسال بعد  قبل از انقالب بھ رھبری و زعامت مسعود رجوی،ین خلقمجاھد

بعد از شروع جنگ.از پیروزی انقالب بازوی نظامی حکومت اسالمی بودند

، باصدام متحد شده ونھ تنھا برعلیھ نیروھای ایرانی در جبھھ ھا ایران و عراق

 بلکھ مسئول بسیاری از عملیات تروریستی و خرابکاری و کشتار میجنگیدند،

.مردم در داخل و خارج ایران تا بھ امروز بوده اند

موضوع شکنجھ ھرچند در تمام رژیمھای دیکتاتوری مرسوم و کاری عادیست، 

ولی ھیچ رژیمی در جھان علنًا بھ آن اعتراف نمیکند و ھرگونھ شکنجھ ایرا انکار 

وران ریاست جمھوری خاتمی کھ اکثریت مجلس با اصالح طلبان در د.میکنند

ولی شورای نگھبان .بود، قانون منع شکنجھ با اکثریتی بزرگ تصویب شد

باستناد سیرت نبی و)قانون گذار اصلی جمھوری اسالمی طبق قانون اساسی(

 چندین حدیث، شکنجھ را اسالمی و بھ جھانیان اعالم نمودند کھ شکنجھ جزء 

.نفک حکومت اسالمی بوده و خواھد بودالی

مشمئزکننده ترین شکنجھ کھ حتی در زندانھای عربستان و کره شمالی و برمھ ھم 

این کار شنیع از اول .خبری از آن بگوش کسی نرسیده، تجاوز جنسی میباشد

 در زندانھای ایران مرسوم 88انقالب تا ھمین ماھھای اعتراض بھ تقلب انتخابات 

.بوده است

تجاوز جنسی بھ زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان در تظاھرات ملیونی، یکی از 

رژیم اسالمی پای اهللا را .ننگین ترین صفحات کارنامھ جمھوری اسالمی میباشد

ھم بمیان میآورد و بھ استناد قرآن کریم کھ میفرماید دختر باکره و کم سن را 

.عمال حد شرعی ھموار میکنندنمیتوان حد زد، لذا با تجاوز، راه را برای ِا

رئیس دو دوره قانون گذاری مجلس شورای اسالمی، آقای کروبی مدارک مربوط 

عالوه براین .بھ این تجاوزات را بھ دادگستری جمھوری اسالمی ارائھ کرد

چندین دختر و پسر جوان در مقابل دوربین مطبوعات با از خود گذشتکی در 

ولی دادگستری رژیم منکر چنین چیزی .اندمورد این تجاوزات شھادت داده 

.ھستند
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 و اعتراض ملیونھا نفر بھ تقلب در آن، از وقایع مھم 88داستان انتخابات خرداد 

عالوه بر ھزاران کشتھ .و شاید نقطھ عطفی در مسیر وقایع رژیم اسالمی باشد

شدگان گمنام، مرگ ندا آقا سلطان، سھراب اعرابی و مسعود علی محمدی 

.یشترین انعکاس جھانی را یافتب

اگر در دوران قاجار آخوندھای درباری با فشار بر شاھان بی لیاقت باعث جدائی 

افغانستان و قفقاز از ایران شدند، در دوران رژیم جمھوری اسالمی، صدماتی کھ 

بھ این مملکت وارد شده بمراتب بیشتر و جبران ناپذیرتر از جدائی چند استان 

:دادی از این مصیبت ھا بھ قرار زیر استشرح تع.است

ایران بعلت موقعیت استثنائی جغرافیائی، باید درآمدی معادل درآمد کنونی 

 بھ باکواستخراج نفت از ترانزیت نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان و

نھ تنھا این درآمد ھنگفت از ملت ایران گرفتھ شده، .خلیج فارس کسب میکرد

.صنعت نفت بطور کلی بھ خرابھ ای تبدیل شده استبلکھ آبادانیھای 

بیشتر از بیست و پنج سال است کھ منابع گاز ایران در حوزه مشترک ایران و 

قطر توسط قطر استخراج میشود و آن کشور بصورت یک قدرت صادراتی گاز 

.در جھان مطرح است در حالیکھ ایران گاز از ترکمنستان وارد میکند

 سال است کھ رژیم با ھزینھ ای بیشتر از سی ملیارد دالر بھ االن حدود بیست

در حالیکھ یک نیروگاه .دنبال تولید ھزار مگاوات برق اتمی در بوشھر است

.بسیار مدرن گازی با ظرفیت ھزار مگاوات ارزشی حدود یک ملیارد دالر دارد

قابل ھزینھ ھای سیاسی کھ ملت بیچاره ایران برای این پروژه پرداختھ است 

.حساب کردن نیست

جنگ ایران و عراق و ادامھ آن بھ دالئل مذھبی برکسی پوشیده نیست و رقمی را
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. برای از دست دادن آنھمھ جانباختھ نمیتوان بھ حساب آورد

احراز مقام اول معتادین بھ مواد مخدر در جھان بھ نسبت جمعیت، احراز مقام 

 جھان بھ نسبت جمعیت، احراز مقام اول اول زنان خودفروش بعلت فشار مالی در

در اعدام بھ نسبت جمعیت در جھان، کسب مقام دوم یا سوم در رشوه خواری 

دولتی در جھان، ھمھ از مصیبت ھای غیرقابل جبران و از نتایج این رژیم بی 

.برکت اسالمی بوده است

 ایران بعد از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی اگر رژیمی غیر از این رژیم در

بود، شاید ترکمنستان و آذربایجان و ارمنستان بھ حوزه فرھنگی خود بازمیگشتند 

درحالیکھ عده ای بادیھ نشین ادعا بر سرزمینھای ایران دارند و از ھمھ مضحک 

تر آنکھ رئیس جمھور و رھبر رژیم اسالمی، شال و قبای آنان

. را بتن میکنند و دست گردنشان می اندازند

درحالیکھ  شھرھای امارات عربی بخاطر ترانزیت واردات بھ ایران                                 

در سی سال گذشتھ دکرگون شده اند، بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس مثل 

امروزه دوبی مرکز سرمایھ گذاری .بقیھ شھرھای ایران پیشرفتی نداشتھ اند

نھ ایران توسط سردمداران رژیم اسالمی میلیادھا دالرھای بھ غارت رفتھ از خزا

.است

 بمدت یکسال بحث 87تصاحب ھیجده ملیارد دالر ایران توسط ترکیھ از سال 

مطبوعات بوده و بعد از این ھمھ جنجال باالخره معلوم نشد کھ چھ کسی مسئول 

ھمچنین در این سال مسدود کردن حساب بانکی کھ در آن .چنین خیانتی میباشد

 و ھشتصد ملیون پوند بوده و گویا متعلق بھ یکی از رجال جمھوری یک ملیارد

.اسالمی بوده نمونھ دیگری از غارت ثروت ملی ایران است
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باالخره بعد از سی سال تظاھر و نمایش دمکراسی، در انتخابات ریاست 

: مردم ایران متوجھ شدند88جمھوری 

نابر گفتھ بسیاری از فقھای  براساس قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و ب

رژیم، ولی فقیھ کھ تمام ارکان مملکت را اداره میکند، مشروعیت خود را از 

.مردم کسب نمیکند، بلکھ این مشروعیت الھی است کھ بھ او تفویز شده است

بنابراین رای مردم در انتخابات ارزشی ندارد و رئیس جمھور کسی میباشد کھ 

!رھبر تعیین میکند
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بررسی تاریخچھ قانون اساسی در جھان و ایران

قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران کھ بیشتر بھ کتاب شرعیات شباھت دارد 

:دارای ویژگیھای انحصاری خود میباشد

ھرچند تمام نشانھ ھای دمکراسی از قبیل انتخابات، مجلس شورا، دادگستری، 

.گانھ در آن دیده میشود ولی تمامًا نمایشی استوظائف دولت و تفکیک قوای سھ 

بھ این .در حقیقت با ایجاد یک دور باطل، حکومت یک دیکتاتوری واقعی است

:معنی کھ

رھبر شورای نگھبان را منصوب می کند، شورای نگھبان نامزدھای مجلس 

یید می کنند و نمایندگان این مجلس رھبر را انتخاب می تاخبرگان رھبری را 

ی را بھ دنبال داشتھ است کھ این دور باطل و بی پایان انتقادات گسترده  ا.دکنن

یز ن اسالمی گاه در میان احزاب و شخصیت ھای رسمی و داخل حکومت،حتی

.مطرح می شود

 بھ 1376 دوم خرداد انتخابات خاتمی کھ با شعار اصالحات توانست در محمد

 طلبش اصالحران کاو و ھمفیک پیروزی تاریخی رسیده و رئیس جمھور شود، 

در مجلس شورای اسالمی کھ اکثریت را ھم داشتند بمدت ھشت سال بحث و جدل 

.اصالح کنندحتی  را "نظارت استثوابی و قانون مطبوعات" نتوانستند مجلسدر 

باتوجھ بھ توضیحات باال، طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، اختیارات 

ئیس جمھور ناچیز و ھمانطوریکھ رئیس جمھوررھبر بحدی باالست کھ نقش ر

مجلس فقط جنبھ مشورتی دارد . سابق گفتھ در حد مامور خرید و دیسپاچر است

از ھمھ مھمتر دادگستری و قوه قضائیھ است .و قانون را ھم رھبر وضع میکند

بنابراین سھ قوه زیر نظر و تحت کنترل رھبر .کھ آنھم زیر نظر رھبر است

.میباشند

 و پانصد سال پیش میرسد کھ دوھزاریشینھ تدوین و اجرای قوانین اساسی بھ پ

.اندایرانیان پیشگام این نھضت مردم ساالر بوده 
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و اختتام جنگھای سی سالھ کھ )یالدیم1400( پلھ بعد از شروع رنسانس پلھ

و در دوران روشنگری )یالدیم1648(اقتدار مطلقھ والیت کلیسا از بین رفت 

ی گان و آثار نویسندگذشتھروپا یعنی اواخر قرن ھفدھم باالھام از قوانین اساسی ا

.کردمثل منتسکیو و روسو، نھادینھ شدن قانون اساسی جھش پیدا 

 ژاک ژان.ی روش حکومت شدبرا مدلی ، تفکیک قوا بھ ابتکار منتسکیوطرح

ه ودر کتاب  شرح داد رای اجتماعیساختارھا"قرارداد اجتماعی"روسو در کتاب 

عضو « را بھ عنوان »شھروند« با توصیف اصول تعلیم وتربیت، مفھوم امیل

. میکندمطرح»حاکم

 آن قانون اساسی بود غرب الزمھین ترتیب با داشتن ساختار اجتماعی کھ با

، مثل  عقب ماندندقافلھتوانست وارد دوران انقالب صنعتی بشود و آنھا کھ از 

.بات اجتماعی شدند دچار انقالروسیھ و چین
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نتیجھ گیری

اکنون کھ این نوشتار را بھ پایان میرسانیم،  بینیم چگونھ میتوانیم از دورانھاای کھ 

.در سرزمینمان  پشت سر گذاشتھ ایم و از اشتباھات گذشتھ درسی بیاموزیم

نیم وآینده بھتری شاید بتوانیم سرطانی را کھ گریبانگیر جامعھ ایران شده درمان ک

.برای آیندگان بسازیم

سرزمین ایران درطول تاریخ بعنوان یک منطقھ ثروتمند و سوق الجیشی ھمیشھ 

.ھدف تھاجم بوده است

 از زمان شروع کشاورزی تا اختراع خط و نوشتن، از دره سند تا بین النھرین، 

.استگسترده ایران بزرگ، صاحب تمدنھای بپاخاستھ و افول کرده بوده 

آریائیان بعد از آنکھ دودستھ شدند و دستھ ای بھ ھند و دیگری بھ سرزمین ھای 

ایران وارد شدند، امپراطوریھای ماد و پارسی را بنا نھادند کھ سرانجام توسط 

.قبایل بدوی حجاز از بین رفتند

اعراب قبایل حجاز، مرکز حاصلخیز ایران، یعنی تیسفون و شھری با نام ایرانی 

و اطراف  بین النھرین را توانستند عرب زبان کنند، ولی بزودی )خدا داد(بغداد 

.ایرانی سرزمین تیسفون شدند-خود اعراب مستعمره مردمانی با تبار عرب

.بھرحال بدنھ بزرگی از این سرزمین بعد از دو قرن سکوت و مبارزه آزاد شد

ی گره ھای آن نباید فراموش کرد کھ فرش ھزار رنگ سرزمین ایران کھ زیبائ

مدیون ھمبستگی این اقوام ایرانی بوده کھ ھرکدام قھرمانانی در راه مبارزه برای 

.سربلندی ایران داشتھ اند

استحکام گره این اقوام ایرانی در فرش ھزار رنگ ایران مثل قالی کردستان 

.ھرچھ بیشتر پا بخورد محکمتر و زیباتر میشود

بعد از فروپاشی جماھیر شوروی کمونیستی سرزمینھای جدا شده از ایران بزرگ 

بحق میبایست بھ حوزه فرھنگی باستانی خودشان باز میگشتند و این بیشتر در 

.مورد بین النھرین صادق است
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ولی این رویای شیرین نھ تنھا بھ فکر کسی خطور نمیکند بلکھ سرطانی کھ 

ای بدن ایران گریبانگیر سرزمینمان شده جراحان اجنبی را بھ فکر قطع اعض

.انداختھ است

 بھ ھمان  سادگی پدرانشان در ھفتاد سال قبل خواستار 1357ملت ایران در سال 

.عدالتخانھ و تغییراتی در اجتماع شدند

رژیمی کھ احزاب را ازبین برده، نویسندگان، روشنفکران و سیاستمدارانی را کھ 

ھ گروھھای مذھبی آنھم بھ ارادتی بھ شاه نداشتند از ھستی ساقط کرده و تنھا ب

تصور مبارزه با کمونیسم اجازه فعالیت میداد، در چنین شرایطی انتشار مقالھ ای 

در مورد اصل و نسب آقای خمینی دیگ تحت فشار اجتماع ایران را کھ بھ سرحد 

.ترکیدن رسیده بود منفجر کرد

امھ دولتی شاید اگر مقالھ مشابھ ای در مورد اجداد آقای شریعتمداری در روزن

دیگری چاپ میشد کھ مثًال اجداد ایشان اھل بندرعباس بوده اند، بھمان اندازه 

ض کنند و  بھانھ بدست طلبھ ھای مشھد میداد کھ بھ خیابانھا بریزند و اعترا

نیروھای انتظامی چند تن آنھا را کشتھ و چھل روز بعد مردم تبریز بھ یاد کشتھ 

گیر و چند نفر دیگر کشتھ شوند و بھمین شدگان مشھد با نیروھای انتظامی در

.ترتیب تمام ایران بھ جوش آمده و متوسل بھ خشونت انقالبی شدند

1324 بعد از فرار شاه، سرطان خوش خیمی کھ رژیم پھلوی آنرا از اسفند 

.پرورده و تشکیالت داده بود، بمرور قدرت را در دست گرفت

ه بودند، بعد از چند سال خصوصًا با گروھی کھ فریبکارانھ انقالب ملت را ربود

وقوع جنگ وضعیتشان آنچنان مستحکم شد کھ در سالھای اخیر مدتی است بھ 

.تسویھ داخلی خودشان پرداختھ اند

چون بقیھ مردم خارج از آن دایره کوچک حکومتی یا جرات نفس کشیدن ندارند 

.و یا آنھا کھ در خارج مبارزه میکنند صدایشان بھ جائی نمیرسد

.اوضاع ایران، متاسفانھ، در این سی سال ھر سال بدتر از سال قبل شده است

ھمسایگانی کھ قبًال بھ حساب نمی آمدند، کشورشان جائی شده کھ ایرانیان در 

.آرزوی سفر بھ آنجا ھستند
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درحالیکھ سی و دو سال پیش ایران یک پلھ جلوتر از کره جنوبی بود، ولی 

ادی و اجتمائی ایران با ھمسایھ ھایش بغیر از افغانستان  مقایسھ وضع کنونی اقتص

.مایھ تاسف است

. بحران، سھ عامل بقای رژیم کنونی ھستند–  فالکت اجتماعی –فقر 

اعراب مثل شتر :داگالس ھیوم نخست وزیر انگلستان چھل سال پیش گفتھ:فقر

در یک خط ھستند کھ فقط یک ساربان دیکتاتور و قدرتمند میتواند آنان را 

نگھدارد و ایرانیان مثل گوسفند ھستند کھ در گرسنگی از شبان خود فرمانبرداری 

.می کنند

 آقای قرائتی یکی از مشاھیر رژیم جمھوری اسالمی گفتھ است :فالکت اجتماعی

کھ جوانان خوب مسلمان دنبال اعتیاد و خوشگذرانی نمیروند در حالیکھ 

و بھ این ترتیب بکمک اعتیاد .ال فحشا میرودضدانقالب ھا معتاد میشود و بھ دنب

.و فحشا جوانان ضد انقالب از میدان بیرون رانده میشوند

جنگ، محاصره اقتصادی، ترور، ایجاد وحشت و ناآرامی ھمگی در سی :بحران

.سال گذشتھ تجربھ شده کھ بھ بقاء رژیم کمک کرده اند

و دامن زدن بھ این سھ عامل بنابراین سیاست کالن رژیم جمھوری اسالمی تشدید 

.بقای رژیم است

گروھھای ناراضی در داخل و خارج از ھر وسیلھ ای کھ در اختیارشان بوده  

از مقاومت مسلحانھ و اتحاد با دشمنان .برای اصالح این اوضاع استفاده کرده اند

ایران و کشتن ایرانیان بیگناه گرفتھ تا اعتصاب و تظاھرات و تبلیغات و بحث 

تمام اقدامات این مخالفان نھ تنھا نتیجھ ای نداشتھ بلکھ در .عار و غیرهوش

متاسفانھ بعضی از اقدامات مخالفین .بعضی موارد باعث استحکام رژیم ھم شده

.در جھت کمک بھ تحکیم رژیم بوده است

نمونھ این اقدامات ابلھانھ اتحاد با صدام حسین و کشتار ھموطنان بود و اخیرًا 

ھرچند کھ .نی معدودی  در مورد حملھ نظامی آمریکا بھ ایران بوده استپشتیبا

خطر چنین اشتباه فاحشی ھنوز کامًال مرتفع نشده، ولی وقت آن رسیده کھ راه 

.چاره ای اندیشید
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.خشونت راه بجائی نخواھد بردمبارزه منفی پراکنده و یا مبارزه مسلحانھ و

تغییری کھ با خشونت بھ پیروزی برسد نھایتًا این را نباید فراموش کرد کھ ھر 

ھمان کسانیکھ برای پیروزی از خشونت استفاده کرده اند، روش اعمال 

.خشونتشان را بر مردم ادامھ خواھند داد

فردا، دار و دستھ سلطنت طلبھا و یا خانم مریم رجوی بکمک ارتش :فرض کنیم

حرکت بعدی چھ .دھندآمریکا، در تھران مستقر شده و دولت موقت تشکیل 

خواھد بود؟ منطقی ترین اقدام، فراھم آوردن مقدمات انتخابات مجلسی برای 

.تدوین و تصویب قانون اساسی خواھد بود

اگر آمریکا رضا پھلوی را در تھران مستقر کرده باشد، این قانون .بسیار خوب

ار اولیھ اساسی بھ احتمال زیاد مشروطھ سلطنتی و اگر خانم مریم رجوی زمامد

بھ .باشند، این قانون اساسی، اسالمی سوسیالیستی با دیدگاه مجاھدین خواھد بود

احتمال قوی تدوین قانون اساسی در این شرایط ممکن است مدتھا و سالھا  بطول 

انجامد چون درصد کوچکی از مردم طرفدار گروه حاکم و خصوصًا این دو 

.گروه یاد شده ھستند

راه حل باید می دانستیم چرا بھ این روز افتادیم و علتش چھ قبل از پرداختن بھ 

:بھ نقل از یک ایرانی.بود

آنچھ در این کتاب فراموش شده، تاکید بر گرفتاری ملت ایران در مثلث نکبتی "

.است کھ بیش از ھزار سال بدور ما کشیده شده

 عمامھ دار رئوس این مثلث نکبت عبارتند از دیکتاتورھای تاجدار، دیکتاتورھای

.و جانیان بی عمامھ

.ھرکدام از این سھ بھ زور وبا کمک دوتای دیگر برملت ایران حکومت کرده اند

اکثریت قریب بھ اتفاق شاھان ھمان دیکتاتورھای تاجدار ھستند کھ عمامھ داران 

.دربار در خدمتشان بوده اند

رت بوده اند و یا دیکتاتورھای عمامھ دار از زمان عمر تا رژیم کنونی یا در قد

در مقام دوم قدرت کھ جانیان بی عمامھ مثل خالدابن ولید، ابی وقاص و مجاھدین 

.برایشان کشتار میکرده اند
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جانیان بی عمامھ مثل تیمور لنگ تا مسعود رجوی و امروزه، سران سپاه و بسیچ 

اند کھ و لباس شخصی ھا در طول تاریخ، فقیھ ھای مطلع تر از آیت اهللا ھا بوده 

.فقط عمامھ نداشتھ اند

تا زمانیکھ صاحب قانون اساسی نشویم کھ این سھ گروه و یا بعبارت ساده تر 

سلطنت طلبھا، مجاھدین و آخوند ھا از دایره رھبری کنار گذاشتھ شوند، ایران 

."روز خوش نخواھد داشت

بودن قانون در حقیقت از ھر زاویھ ایکھ بھ تاریخ ایران نگاه کنیم خواھیم دید ن

برای رسیدن بھ حکومت و نبودن قانون درست برای حکومت کردن مشکل ما 

.بوده است

بنا بر این آیا منطقی نیست کھ قبل از ھرکاری، پیش نویس یک قانون اساسی با 

موافقت الاقل اکثریت مردم تدوین شود؟ بجای پیدا کردن رھبر باید ھدف را پیدا 

.کرد و بدور آن ھدف جمع شد

روھھای مختلف با عقاید سیاسی گوناگون در نقاط مختلف جھان با صد ھا رایو گ

تلویزیون ھرکدام، بجای آنکھ ھرگروه ودستھ ای ساز خودشان را بزنند، باید این 

.گروه ھا را زیر یک پرچم متحد کرد

.این یک پرچم، یک ھدف باید باشد و این یک ھدف یک قانون اساسی است

م جامعھ ایران صد سال پیش تاسیس عدالتخانھ و قانون درمان سرطان خوش خی

اساسی بود امروز ھم درمان این سرطان بدخیم تنظیم و تصویب قانون اساسی 

.است

ایده آل و تکمیل تر کردن آن بکمک "قانون ا ساسی اولیھ"چاره تدوین یک 

.توسائل ارتباط جمعی با یک تفاھم تقریبًا نسبی از مردم در مرحلھ اول اس
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نخبگان ایرانی در نقاط مختلف جھان از استرالیا و نیوزالند گرفتھ تا انگلستان و 

فرانسھ و آمریکا و ایران و سایر کشورھا دورھم بوسیلھ ارتباط اینترنتی جمع

را تدوین "قانون اساسی اولیھ" بشوند و با تبادل نظرچند ماھھ پیش نویس یک 

.کنند

یران کھ ھرگز رھبری نتواند دیکتاتوری دیگری را بر اساسنامھ ای برای آینده ا

.ایران حاکم کند

برای حفظ آبروی دین و اعتقادات شخصی افراد، باید آنرا از حکومت جدا 

.ساخت

.این آرزوی باستانی ایرانیان یعنی آزادی و برابری تمام مردم ایران تضمین شود

آن بھ معرض نمایش و در "قانون اساسی اولیھ"وب سایتی درست شده و این 

.قضاوت ھمھ گذاشتھ شود

بعد از مدتی مکاتبھ باالخره حدود صد نفری از تمام طیف ھای سیاسی میتوانند 

.توافق کنند"قانون اساسی اولیھ"باوجود اختالفات عقیدتی باالخره در مورد این 

د کھ برای ھمیشھ غیر قابل تغییر ھستن"قانون اساسی اولیھ"چھاراصل اول این 

:حاوی این مطالب و بسیاری مطالب دیگر باید باشد

ھیچ کدام از اصول این قانون اساسی نمیتواند با اعالمیھ جھانی حقوق -١

.بشر مغایرت داشتھ باشد

حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با ھر دین وعقیده و -٢

.مسلکی برابر است

.دین از حکومت باید جدا باشد-٣

 ھر عنوانی کھ مردم او را انتخاب کنند نمی تواند شخص اول مملکت با-۴

.بیش از دو دوره قانون گذاری انتخاب شود

اگر این چھار اصل و سیستمی دقیق مبتنی بر آن در قانون اساسی منظور شود، 

دیگر جای نگرانی نخواھد بود کھ در آینده گروھی بتواند رژیم دلخواه خودش ویا 

.یران حاکم بکنددیکتاتور دیگری را بر ملت ا
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کھ میتواند متضمن یک رژیم مردم ساالر"قانون اساسی اولیھ"بعد از تصویب 

در ایران باشد، ھر گروه و دستھ ای کھ بھ آن وفا دار بوده و بھ آن سوگند یاد 

کرده باشد میتواند بھ جرگھ طرفداران قانون اساسی وارد شده و بھ این ترتیب  

د برای رسیدن بھ یک ھدف مشترک بدون اعمال یک مبارزه ھماھنگ و متح

.خشونت شروع شود

امیدواریم و باید کھ جنبش سبز ایران ادامھ یابد و رھبرانش در آینده پایبند بھ 

قانون اساسی کھ در آینده بھ وسیلھ نمایندگان مردم مورد تائید ملت قرار خواھد 

.گرفت باشند

.باشد بھ مردم ایران پیشنھاد میشود نشانگر قانون  کھ پرچمی، بھ نظر نگارنده

این ھمان پرچم سھ رنگ با لوحھ فرمان کورش است کھ زیبنده ترین نشان تاریخ 

.اما بھ ھر حال تصمیم با مردم است.ایران بر پرچم سھ رنگ  میھن میباشد
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:ضمیمھ

متن کامل پیش نویش قانون اساسی پیشنھادی 

 ایرانحقوقدانان جنبش سبز

قطعنامھ اتحاد برای "این پیش نویس بر اساس بنا بھ گفتھ این حقوقدانان، 
حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران تنظیم شده و با جمع آوری نظر "دمکراسی

برخی از عالقمندان، بھ صورت نسخھ دوم درآمده است، و با مشارکت جمعی، 
د متشکل از نمایندگان ملت روند بھسازی متن پیش نویس تا زمان تشکیل یک نھا

.برای تدوین قانون اساسی، ادامھ خواھد داشت
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پیش به سوی
قانون اساسی نوین ایران

نسخھ دوم
با اعمال نظرات رسیده طبق روال مندرج در پیش گفتار نسخھ اول

جھت ادامھ بررسی مقدماتی ھمگانی

1388دي ماه 

:فھرست مطالب

)برای نسخھ دوم(پیش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران 
)برای نسخھ اول(پیش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران 

نسخھ دوم پیش نویس قانون اساسی نوین ایران
(اتحاد برای دمکراسی"متن قطعنامھ  حاوی مبانی اساسی مورد استفاده در "

)تدوین پیش نویس
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پیش گفتار نسخھ دوم

بھ نام حق
!ملت آزادیخواه ایران

این متن با .متن نسخھ دوم پیش نویس پیشنھادی قانون اساسی نوین تقدیم می شود
عمدتًا طبق ,بررسی نظرات تعدادی از ھم وطنان و اعمال برخی از این نظرات

 ھمکارانی کھ روال مذکور در پیش گفتار نسخھ اول، و نیز ھمکاری ارزنده
بسیاری از نظرات .اخیرًا بھ این حرکت پیوستھ اند، صیقلی بیشتر یافتھ است

در .مشترک دوستان، در قالب حقوقی ریختھ مستقیمًا در متن اصول درج شد
برخی موارد کھ این کار بھ دلیلی میسر نبود، یا پیشنھادات مختلف یا متعارض کھ 

 بودند مطرح بود، مطلب مورد نظر بھ برای درج در نسخھ دوم امتیاز آورده
.رسیده در اصل مربوطھ آورده شد)ھای(صورت پیشنھاد

اوًال میزان استقبال دوستان از طریق نظردھی، :دو نکتھ در اینجا قابل ذکر است
در "ثانیًا اشتراک نظرات .بھ ویژه ایمیل ھای مفصل، بسیار چشمگیر بوده است

این نشان می دھد کھ بخش .ر خوشحال کننده استبسیا"مبانی تفکر و خواستھ ھا
وسیعی از نظر دھندگان می دانند کھ بھ دنبال چھ ھستند و آن چیزی نیست جز 

سیستمی کھ آزادی ھای اساسی و مردم ساالری را تضمین کند و چنان ھوشمندانھ 
و دقیق طراحی شده باشد کھ راه را، از ھر زاویھ ممکن، بر ظھور استبداد، ظلم 

بخشی از اختالفات تنھا مربوط بھ ساختارھا و پیکربندی نھادھا و .فساد ببنددو 
مھم این است کھ اغلب در اھدافی کھ بھ دنبال آن ھستیم .قوای حکومتی است
اختالف نظر در ساز وکارھای دستیابی بھ این مطلوب ھا نھ .اشتراک نظر داریم

حداکثر امر این است کھ در .باشدتنھا اشکالی ندارد بلکھ می تواند بسیار سازنده 
صورت عدم حصول توافق از طریق تبادل نظر، نھایتًا صندوق رای تعیین کننده 

ریسمان اتصال آزادیخواھان، اشتراک نظرشان نیست، بلکھ بھ .خواھد بود
رسمیت شناختن حق اختالف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتیک و متمدنانھ، با 

.تحاکمیت خرد و اندیشھ اس

این یک مبارزه مدنی مثبت .نسخھ دوم پیش نویس پیشنھادی را فعاالنھ توزیع کنیم
تشکیل )با ھر نام و عنوان(امیدواریم تا زمانی کھ نھاد تدوین قانون اساسی .است

می شود تا بھ عنوان نمایندگان واقعی مردم این مھم را بھ انجام رسانند، توانستھ 
ین را آماده کرده باشیم تا، در صورت دلخواه آن باشیم متنی صیقل یافتھ و وز

.نمایندگان، بھ عنوان یک منبع مفید مورد استفاده قرار گیرد
قرار می گیرد تا جمع آوری سازمان یافتھ "ویکی"ضمنًا این متن بر روی یک 

.آدرس این ویکی در وبالگ ما درج می شود.نظرات آسان تر شود

جھت تبیین و )یا مجموعھ ای شفاھی(کتابچھ در نظر داریم امکان تھیھ یک 
.توضیح ھر یک از اصول تدوین شده در پیش نویس پیشنھادی را بررسی کنیم

.امید کھ عمر و توان الزم را داشتھ باشیم
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پیش گفتار نسخھ اول

بھ نام حق
!ملت آزاده و سلحشور ایران

ھم ریاست جمھوری در بخش عظیمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره د
با انتخاب خود ,صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود

دست ,اما مستبدان با فھمیدن شکست خود.سرنوشتی دیگر را برای خود رقم زنند
مردم بی درنگ با .بھ تخلف و تقلب وسیع و دستکاری نتیجھ انتخاب مردم زدند

,یز را بوجود آوردند تا خواستھ شاناعتراضی سبز و صلح آم,موج عظیم خود
کھ بررسی تخلف ھا  و تقلب ھای سازمان یافتھ و دادن زمام امور بھ دست رئیس 

متقلبان ,در مقابل.مورد توجھ مسئولین قرار گیرد,جمھور منتخب شان بود
با ضرب ,کودتائی خونین را بھ راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رھبرشان

موج ,و حتی تجاوز,شکنجھ روحی و جسمی,زندان,دستگیری,سرکوب,و شتم
موج مردم گامی فراتر نھاد و عزل .سرکش توده ھای مردم را بھ عقب برانند

و در ادامھ عزل رھبری ,کاندیدای متقلب و محاکمھ وی و ھمدستان جنایتکارش
. شداز نھادھای مسئول در نظام خواستار,را در چارچوب قانون اساسی موجود

.باز ھم رھبر و سایر کودتاگران بر خیره سری و جنایات خود اصرار ورزیدند
ھمچون سابق بھ ,قوه قضائیھ نیز با نادیده گرفتن وظایف قانونی و انسانی خود

ابزار دست کودتاچیان و جنایتکاران ,ھمراھی با استبداد پرداخت و از آن بدتر
نیز با ,صیتی از خود بروز ندادهمجلس خبرگان کھ بیست سال است ھیچ خا.شد

صدور اطالعیھ ای شرم آور بھ حمایت از رھبر کودتاچیان و جنایتکاران 
پرداخت و بھ این ترتیب نشان داد کھ امید بستن بھ این نھاد نظام توھمی بیش 

.نیست

این عوامل ھمھ دست بھ دست ھم دادند تا مردمی کھ قصد داشتند در حمایت از 
حقوق خود را مطالبھ , خود و در چارچوب ھمین قانون اساسیکاندیدای منتخب

از نظام جمھوری اسالمی کھ چیزی از آن جز پوستھ ای پوسیده و تھی باقی ,کنند
نمانده است ناامید شوند و بیش از پیش از آن دل برکنند و ندای پایان یافتن استبداد 

رین اسالمی و مسلمانان متفک,مراجع جلیل القدر,در این ندا.دینی را سر دھند
بھ ,واقعی و آنان کھ دلشان برای اسالم می طپد نیز بھ امید نجات آبروی باقیمانده
حق با سایر مردم ھم آوا شده اند و بر آنچھ کھ بر سر اعتقاداتشان آمده است 

.افسوس و صد افسوس می خورند

ای سرسپرده و فرزندان ملت ایران آئینھ اعمال کودتاچیان و نھادھ,از این رو
امروز مردم ایران گام ھا بھ .ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دھند

جنبش .جلو آمده اند و می خواھند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند
امروز مردم ایران بھ عنوان تبلورکنونی آزادی خواھی ملت از مشروطیت تا بھ 

یعنی کشوری کھ طبق ,وین کشور سربلند ایرانپیش نویس قانون اساسی ن,امروز
را بھ پیشگاه ملت شریف ,تاریخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جھان بوده است

,اسیران در بند و مبارزین سلحشور خود تقدیم می دارد,شھدای راه آزادی,ایران
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ھ  تا بھ عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صیقل یابد و نھایتًا در ادام
.بھ ھمھ پرسی گذاشتھ شود,مبارزات حق طلبانھ مردم

در زیر اولین نسخھ پیش نویس پیشنھادی برای قانون اساسی نوین ایران، و در 
 نسخھ اول متن پیش نویس قانون اساسی نوین ایران و پی آن جدول مقایسھ ای

ل اگر چھ مطالعھ جدو.آمده است)قانون فعلی(قانون اساسی جمھوری اسالمی 
بدون متن قانون اساسی (مذکور را پیشنھاد می کنیم ولی مطالعھ دقیق متن تمیز 

را اکیدًا توصیھ می کنیم چرا کھ بسیاری از نکات از جملھ )جمھوری اسالمی
مثل سیستم (ھمبستگی بین اصول و سیستم ایجاد شده در اثر ارتباط کل قانون 

ل اصول بھ عنوان یک مجموعھ تنھا در سایھ قرائت ک)روابط بین قوای سھ گانھ
.بھ ھم پیوستھ میسر است

جمع آوری و جمع بندی نظرھا و ,ھدف از تھیھ نسخھ اول این پیش نویس
این نظرھا و پیشنھادھا بھ دو صورت در متن پیش .پیشنھادھای ھمگان است
:نویس اعمال خواھد شد

:صورتی کھنکتھ مربوطھ در متن اعمال خواھد شد، در ,تا حد امکان)الف
 نکتھ مورد پیشنھاد، نکتھ ای مستقل از سایر بندھا باشد و بافت

و,قانون را بھ ھم نریزد
نظرات مخالفی در آن مورد دریافت نشده باشد.

در غیر صورت ھای باال، نکتھ یا نکات پیشنھادی بھ صورت بند ھائی )ب
.ذیل اصل مربوطھ خواھد آمد…”پیشنھاد یک و دو و “تحت عنوان 

استدعا داریم پیشنھادات خود را در مورد اصولی کھ با سایر اصول مرتبط ھستند 
بھ گونھ ای ارائھ فرمائید کھ تغییرات ھماھنگ و الزم در اصول مرتبط نیز با 

مثًال اگر .ذکر شماره اصل یا اصول مربوطھ در پیشنھادتان منعکس باشد
س جمھور بھ انتخاب شخصی تمایل بھ سیستم جمھوری دارد کھ در آن یک رئی

مردم بھ ھمراه یک نخست وزیر بھ انتخاب رئیس جمھور یا انتخاب مجلس یا 
ترکیبی از اینھا وجود دارد حتمًا سایر تغییرات الزم از حیث شیوه انتخاب نخست 

بھ ھمین .وزیر و حدود وظایف وی و رئیس جمھور را نیز ھمزمان مطرح نماید
ر کسی باشد، حتمًا حدود وظایف این سمت و ترتیب اگر نظام پادشاھی مورد نظ

اما در مورد مسائلی .نیز عنوان و اختیارات رئیس قوه مجریھ را پیشنھاد نماید
نام ایران با "مثًال درج (مثل عالمت روی پرچم ملی، کافی است کھ نظر شخص 

یا ھر پیشنھاد "آرم فعلی"، "بدون عالمت"، "شیروخورشید"، "حروف نستعلیق
طرح شود و از آنجا کھ این اصل ارتباطی مستقیم با سایر اصول ندارد، م)دیگر

%1ضمنًا در صورتی کھ یک پیشنھاد حداقل در .ھمین اعالم نظر کافی است
نظرات رسیده، موضوعًا مشترک باشد، در نسخھ دوم کھ زمان )یک درصد(

کوتاھی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواھد شد، کلیھ پیشنھادات بدون
.تبعیض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد

روش باال اساسًا بخشی از موفق ترین روشی است کھ امروزه برای تدوین پیش 
نویس کنوانسیون ھا و معاھدات بین المللی، و ھمچنین در پارلمان ھای فرا ملی 

.وسیعًا بھ کار گرفتھ می شود
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وی پیشنھادات جمعبندی شده، چھ در متنی کھ بھ این ترتیب آماده می شود و حا
وجوه اشتراک و چھ وجوه افتراق نظرات، خواھد بود، می تواند پس از رفراندوم 

و بعد از انتخاب نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در یک 
انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، بھ عنوان یک منبع مفید مورد 

اتحاد برای "ایبندی بھ اصول کلی مندرج در قطعنامھ پ.استفاده قرار گیرد
(دمکراسی بھ معنای ھمدلی بیشتر در پیشبرد مبارزه با )در ذیل ھمین فایل"

استبداد است و در عین حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پیش نویس 
.قانون اساسی ھیچ اشکالی ندارد و بلکھ باید گفت کھ الزمھ دمکراسی است

 جنبش سبز اساسًا این است کھ طیف وسیعی از مردم را حول یک محور ویژگی
ضمنًا بخشی از تفاوت .متحد کرده است و آن چیزی نیست جز ھمین دمکراسی

مثًال در برخی موارد مثل تنظیم .در نظرات ناشی از ماھیت موضوعات است
ود دارد و روابط قوا، ساختار آنھا و موارد دیگر، اصوًال بیش از یک راه حل وج

ممکن است در صورتی کھ بھ خوبی تنظیم )پیشنھادھا(ھر یک از آن راه حل ھا 
بھ نظر ما، تصویر ترسیم .و تدوین شود، از کارآئی قابل توجھی برخوردار باشد

شده در اصول این پیش نویس از اشکاالت کمتر و مزایای بیشتر نسبت بھ مدلھای 
اما باکی نیست اگر .برخوردار استموجود حتی در بسیاری از جوامع موفق 

.اصالحات کوچک یا بزرگ برای بھسازی ھر یک از این اصول پیشنھاد شود
امید ما این است کھ با ھمیاری ھم، بتوانیم در کاھش اشکاالت و افزایش مزایای 

.این پیش نویس موفق شویم

ن شده بود، کھ قبًال توسط حقوقدانان حاضر تدوی"اتحاد برای دمکراسی"قطعنامھ 
با توجھ بھ نظرات رسیده برخی ھموطنان، پاالیش و بھسازی شد کھ مبنا و 

الزم است تاکید کنیم کھ متن .جوھره اصلی این پیش نویس قرار گرفتھ است
پیشنھادی حاضر، پیش نویس قانون اساسی است و تنھا مبانی اصلی و اساسی 

انون اساسی باید ضمن اینکھ اصول یک ق.اداره کشور را مشخص می کند
روشن، غیرقابل تفسیرھای ناخواستھ، و مختصر باشد، باید توجھ داشت کھ این 

قانون قرار نیست وارد ھمھ مصادیق مشمول ھر اصل شود چرا کھ در این 
بھ عنوان مثال .صورت باید ھزاران صفحھ از قوانین را در قانون اساسی گنجاند

:چیست)مثًال حقوق زنان(حقوق افراد در قانون اساسی می توان گفت کھ مبنای 
؟ اما نباید انتظار داشت ...تعلیمات دینی، حقوق بشر در مفھوم بین المللی آن، یا 

حضانت فرزندان و ,کھ در مورد جزئیات مباحثی ھمچون ازدواج و طالق، ارث
وقتی می گوئیم حقوق غیر تبعیض .مانند اینھا، قانون اساسی بھ بحث بپردازد

 برابر برای زنان و مردان با رعایت حقوق بشر بھ شرحی کھ در چند آمیز یا
اصل این پیش نویس مورد اشاره قرار گرفتھ است، تکلیف اساسًا روشن است و 

الباقی مسائل .خطوط کلی در حدی کھ بر عھده قانون اساسی است ترسیم می شود
ورد بر و بحث ھای مفصل و دقیق در مورد تک تک این موارد بعدًا حسب م

.عھده قوانین مدنی، کیفری و سایر قوانین و حتی بعضًا رویھ ھای قضائی است
نکتھ آخر این کھ ھر چھ بیشتر بتوان نظرات مردم را دریافت کرد، متن از 

تک تک نظرات بدون استثناء مورد .پختگی بیشتری برخوردار خواھد شد
.ھمھ ایرانیان استایران بھ تساوی برای .مطالعھ دقیق قرار خواھد گرفت
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از ھمھ عالقمندان خواھشمندیم در این خصوص از طریق فیس بوک، تویتر، 
.سایت ھای مختلف و ایمیل فردی و گروھی، وسیعًا اطالع رسانی کنندبلوتوث، 

ین قانون است کھ چگونگی ھم.قانون اساسی مھم ترین رکن دمکراسی است
رت و تنظیم امور، تضمین واقعی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسیم قد

در تنظیم آن .آزادیھای اساسی و جلوگیری از ایجاد استبداد را تعیین می کند
 نظرات شما کمک خواھد کرد تا بھ پیش نویس بھتری .فعاالنھ مشارکت کنیم

لطفًا نظرات خود را بھ آدرس ھماھنگ کننده .برای قانون اساسی دست یابیم
(    بفرستیدcom.hotmail@shabahang_shahabوبالگ   :وبالگ ما.

com.wordpress.greenlawyers://https(

حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
1388آبانماه 

.)ط بھ زمان نگارش پیش گفتار برای نسخھ اول استاین تاریخ مربو:توضیح اضافھ شده(
com.wordpress.greenlawyers://https
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اساسی نوین ایرانپیش نویس قانون
نسخھ دوم

 اصول كلي -فصل اول 

مبانی:مبحث اول

اصل اول
 روز است كھ ملت ایران در ھمھ پرسي...}...........{...حكومت ایران نوع 

 بھ آن افراد واجد شرایطدرصدی از.....یت  با اكثر.................................
تغییر نوع حکومت تنھا بر اساس ھمھ پرسی طبق اصول آتی این .راي مثبت داد

.قانون ممکن است
 جمھوری:پیشنھاد یک
پادشاھی:پیشنھاد دو
جمھوری دمکراتیک:پیشنھاد سھ

جمھوری فدرال:پیشنھاد چھار
جمھوری اسالمی:پیشنھاد پنج

ساختار اصلی این پیش نویس پیشنھادی، بر اساس :توضیح(
جمھوری، با اختیارات وسیع اجرائی برای مقامات منطقھ ای و محلی 

یشنھادات جایگزین در مورد اگر چھ برخی پ.در سطح استان ھا، است
نوع حکومت مستلزم ھیچ تغییری در اغلب اصول اساسی و مھم این 

پیش نویس نیست و عمدتًا مربوط بھ برخی ساختارھا است، اما در 
موارد مھم و "برخی .برخی اصول اعمال تغییراتی را ایجاب می کند

آن در اصول مربوطھ، حسب مورد با ذکر شماره اصول "عمده
ضمناً در .ط کھ باید بھ طور ھماھنگ تغییر کنند، درج شده استمرتب

) در صد12بیش از (مورد ساختار پادشاھی، علیرغم تعدد نسبی 
.)نظرات رسیده در حمایت از آن، جزئیات بیشتری پیشنھاد نشده است

اصل دوم 
:بر پایھ اصول زیر است دارای حکومتی، ایران

 بر اساس خرد جمعی جامعھ و با بھره ش بر سرنوشت خوی حاکمیت ملت-1
گیری از دستآوردھای دانش در جوامع بشری،

,از جملھ حقوق مدنی،  تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر-2
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در کشور با توجھ کامل بھ میثاق ھا ,سیاسی

وکنوانسیون ھای بین المللی،
حفظ کرامت انسان ھا، ومصونیت ، یت شخصیتضمین حق حیات و امن-3

ض وحریم خصوصی شغل،حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن ص از تعر ، اشخا
و حق دسترسی , غیرانسانی یا تحقیرآمیز،نفی ھرگونھ رفتار یا کیفر ظالمانھ-4

ھمھ بھ دادرسی عادالنھ،
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ني، سیاسي،ھمھ حقوق انسا برخورداری غیرتبعیض آمیز ھمھ جنسیت ھا از -5
، و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت، اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي

 رعایت حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بیماران و نیازمندان از -6
،کمک و حمایت ویژه

ا رعایت اصل حاکمیت رای  ب رعایت و تضمین تفکیک و استقالل کامل قوا،-7
مردم،

در تعیین سرنوشت سیاسي، اقتصادي، اجتماعي مردمتمام كت مشار تضمین -8
 آرا عمومي از راه انتخابات ء بھاتكاو اداره امور کشور با ,و فرھنگي خویش

مستقیم و بالواسطھ توسط مردم،
 از  و عشایر اقصی نقاط میھنمواقآئین ھا و ابرخورداری کلیھ گروه ھا،-9

،حقوق مساوي
رفاه مطلوب و ,ی آحاد جامعھ از تندرستی و بھداشت تحقق حق برخوردار-10

و تحصیل ,خدمات اجتماعی,مسکن,پوشاک,شایستھ انسان از جملھ خوراک
,رایگان

 کوشش و حمایت ھمگانی، پیوستھ و آزادانھ برای پیشرفت در علوم، فنون، -11
فلسفھ، فرھنگ و ھنر،

، ضمن داشتن تعامل با  تضمین استقالل و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور-12
,سایر کشورھا

 احترام بھ سایر ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورھای جھان،-13
 ھمکاری با نھادھای بین المللی جھت استقرار و توسعھ حقوق بشر، صلح و -14

.بھبود شرایط زیستی در جھان

مسوصل ا
گر تفكیك ناپذیرند و آزادي و استقالل و وحدت و تمامیت ارضي كشور از یكدی

ھیچ فرد یا گروه یا مقامي حق ندارد بھ .حفظ آنھا وظیفھ دولت و آحاد ملت است
نام استفاده از آزادي بھ استقالل سیاسي، فرھنگي، اقتصادي و نظامي و تمامیت 

ارضي ایران كمترین خدشھ اي وارد كند و ھیچ مقامي حق ندارد بھ نام حفظ 
را، ھر چند با  و حقوق اساسی مردم ور آزادیھااستقالل و تمامیت ارضي كش

.وضع قوانین و مقررات ، سلب كند

م چھاراصل 
انتخابات )الف( از راه  کھ این امرامور كشور باید بھ اتكا آرا عمومي اداره شود

انتخابات مستقیم )ب( انتخاب رییس جمھور، مستقیم توسط عموم مردم مانند
, استانداران، فرمانداراني،ل مجلس شوراي منمایندگانمحلی مانند انتخاب 

و سایر موارد مندرج در قوانین، حسب مورد بھ وسیلھ مردم ھر شھرداران
انتخاب توسط قشر یا صنفی )ج(،استان، شھر، بخش یا سایر تقسیمات کشوری

خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشور و 
ھمھ پرسي در مواردي كھ در اصول دیگر این قانون )د(از راه ا و ی,امثال آن

. صورت می پذیردمعین مي گردد
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زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمي كشور :مبحث دوم

م پنجاصل 
اسناد و مكاتبات و متون .زبان و خط رسمي و مشترك مردم ایران فارسي است

سایر زبان ھا و  استفاده از .اشدرسمي و كتب درسي باید با این زبان و خط ب
در مطبوعات و رسانھ ھاي گروھي و تدریس ادبیات آنھا در مدارس، گویش ھا 

 و تصمیم گیری در این مورد با رای عموم بر در كنار زبان فارسي آزاد است
ھر گونھ تغییر در این اصل تنھا با ھمھ پرسی .عھده مردم ھر استان است

.ون و سایر قوانین امکان پذیر استعمومی وفق موازین این قان

م ششاصل 
. است.....}................{....، تقویم ایرانی  رسمي كشورتقویم

خورشیدی جاللی:پیشنھاد یک
ھجری خورشیدی و قمری:پیشنھاد دو

ھفتماصل 
 بھ دارای سھ نوار با عرض مساوی بھ ترتیب از باال بھ پائینپرچم رسمي ایران 

. است در مرکز پرچم............................بز و سفید و سرخرنگھاي س
با نشان شیروخورشید بدون شمشیر و تاج:پیشنھاد یک
با نام ایران بھ خط نستعلیق:پیشنھاد دو
بدون ھیچ نشان بر روی آن یا:پیشنھاد سھ

با نشان شیروخورشید با شمشیر و تاج:پیشنھاد چھار
نشان فروھربا :پیشنھاد پنجم

ملتاساسی  حقوق -وم دفصل 

ھشتماصل 
 و حق كھ باشند از حقوق مساويقوم و قبیلھ,گروه، آئینمردم ایران از ھر 

 برخوردارند و مشارکت مستقیم در اداره امور کل کشور، و امور منطقھ خویش
.و مانند اینھا سبب امتیاز نخواھد بودجنسیت رنگ، نژاد، زبان، ,اعتقادات

نھماصل 
یكسان در حمایت قانون قرار بھ طور صرف نظر از جنسیت آنھاھمھ افراد ملت 

 از ھمھ حقوق انساني، سیاسي، اقتصادي،  بھ طور غیرتبعیض آمیزدارند و
در تدوین قوانین باید تا حداکثر ممکن حمایت .برخوردارنداجتماعي و فرھنگي

. و نیازمندان را منظور داشتویژه از کودکان، مادران، سالمندان، بیماران

دھماصل 
حریم و شیوه خصوصی ,حق امنیت شخصی,حقوق اساسی مانند آزادی بیان

زندگی اشخاص، حق دسترسی بھ دادرسی عادالنھ و مانند اینھا را نمی توان از 
ھیچیک از افراد یا اقلیت ھا بھ استناد نظر اکثریت ولو با وضع قانون مورد
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. تعرض قرارداد

اصل یازدھم
قضائیھ و مجریھ موظفند نسبت بھ اصالح کلیھ قوانین مغایر با حقوق ,قوه مقننھ

بشر سریعًا اقدام الزم را بھ عمل آورند و در تدوین وتصویب قوانین و مقررات 
با توجھ بھ ستم مضاعف تاریخی .بھ طور مداوم بھ حقوق بشر توجھ کامل نمایند

 تبعیض نسبت بھ زنان، از جملھ در حقوق مدنی در زدودن تمامی اشکال,بھ زنان
زمینھ ازدواج وطالق، ارث، مسائل تابعیت، و مانند آن، و در حقوق کیفری در 

.زمینھ مجازات ھا، شھادت، و مانند آن، از اولویت ویژه برخوردار است

دوازدھماصل 
ص از و حریم خصوصی شغل ،حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن  اشخا

قرارھا و احکام قطعی دادسراھا و دادگاھھا کھ وفق قوانین .ض مصون استتعر
.صادر شده باشد مشمول این اصل تلقی نمی شوند

سیزدھماصل 
، ابراز و تبلیغ  داشتندلیلتفتیش عقاید ممنوع است و ھیچ كس را نمي توان بھ 

. قرار داد یا مجازاتتعرض، عقیده اي مورد مواخذه

م  چھاردھاصل
عتقادات مذھبی و غیر مذھبی ھمھ افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای ا

ھمھ در داشتن اعتقادات مذھبی و غیرمذھبی و .از سیاست رسمی کشور است
.انجام مراسم اعتقادی خود بدون توھین بھ عقاید و اعتقادات دیگران آزادند

.آزاد استانتخاب یا تغییر اعتقادات مذھبی و غیر مذھبی امری شخصی و 
اجرای ھیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذھبی یا غیر مذھبی را، جھ در 

.خفا و چھ در انظار، نمی توان بھ ھیچکس حتی صغار تحمیل کرد
احوال ....}..........................................................................{...

تا جائیکھ بنا بھ ,ادیان و مذاھب)وصیتازدواج، طالق، ارث و(شخصیھ 
نظم عمومی و ,حقوق بشر,تشخیص دادگاه ھا مخالف قوانین موضوعھ کشور

 در این احوالو دعاوي مربوط بھ ,اخالق حسنھ در معنای حقوقی آن نباشد
.دادگاھھا رسمیت دارند

:اضافھ شدن این عبارت در جای خالی فوق:پیشنھاد
ص یا استفاده ا ز بودجھ و اموال عمومی برای تاسیس ھر تخصی

نوع اماکن یا موسسات، یا نظام آموزشی کشور برای تبلیغ یا 
.آموزش اعتقادات مذھبی و ضد مذھبی ممنوع است

 پانزدھماصل
.داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانھ ھای مذھبی و غیرآن آزاد است

شانزدھماصل 
حین انجام فعالیت سیاسی نسبت بھ اشخاصھر کس در .جرم سیاسی وجود ندارد
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 حقیقی و یا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و یا حقوق آنان را زیر پا 
حسب مورد طبق قانون مجازات یا موظف بھ جبران خسارات وارده بھ ,بگذارد

.شخص مربوطھ خواھد شد

ھفدھماصل 
راه اندازی نشریات، .داردبا ذکر شناسنامھ ناشر، چاپ کتاب نیاز بھ مجوز ن

نھاد یا .مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سایر رسانھ ھای گروھی آزاد است
وزارتخانھ متولی در دولت موظف است وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی 

در بیان مطالب این انتشارات و رسانھ ھا .نسبت بھ ثبت این رسانھ ھا اقدام نمایند
تفصیل این اصل را قانون تعیین . آزاد ھستنددر صورت رعایت حقوق اشخاص

.می کند

ھجدھماصل 
افشاي تجسس و بازرسي و نرساندن نامھ ھا، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، 

، سانسور، عدم مخابره و الکترونیکی و پیام اعم از معمولی یامخابراتھر نوع 
 است مگر ب کیفر و مستوجنرساندن آنھا، استراق سمع و ھر گونھ تجسس ممنوع

.صالح و با نظارت و حکم قاضیبھ حكم قانون

نوزدھماصل 
 و انجمن ھا، ، احزاب، جمعیت ھاتشکیل سازمان ھا و نھاد ھای غیردولتی

ھیچ كس را نمي توان از شركت در آنھا . است سیاسي و صنفي آزاداتحادیھ ھای
 کشور و وزارت کار وزارت.منع كرد یا بھ شركت در یكي از آنھا مجبور ساخت

حسب مورد موظفند وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت بھ ثبت و 
.ھمکاری با این تشکل ھا اقدام نمایند

بیستماصل 
زمان . است و حق افراد آزاد,تشكیل اجتماعات و راه پیمایي ھا، بدون حمل سالح

بل از انجام بھ  ساعت کاری ق72و مکان اجتماعات و راھپیمائی ھا باید حداقل 
یعنی در مراکز استان ھا بھ استانداری، در شھرستان ھا بھ (وزارت کشور 

اطالع داده شود تا )فرمانداری و در سایر واحدھای تقسیم کشوری بھ بخشداری
وزارت .تدارک الزم جھت حفظ امنیت شرکت کنندگان و سایرین صورت گیرد

زمان وصول تقاضا موظف از )دو روز کاری( ساعت 48کشور حداکثر ظرف 
عدم صدور آن در زمان یا مکان مورد بھ صدور مجوز یا اعالم صریح دالیل

متقاضی در .و پیشنھاد  نزدیکترین زمان و مکان جایگزین خواھد بود,تقاضا
ض حق شکایت از تصمیم وزارت کشور را وفق قوانین مربوطھ ,صورت اعترا

داکثر ده روز از زمان وصول آن رسیدگی بھ این شکایت ظرف ح.خواھد داشت
.توسط محاکم صالح کھ قانون تعیین می کند بھ عمل خواھد آمد

م  و یکاصل بیست
.شرایط آن را قانون تعیین می کند.اعتصاب یکی از ابزارھای احقاق حق است
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م  دواصل بیست و
,قوانین، نظم عمومیھر كس حق دارد شغلي را كھ بدان مایل است و مخالف 

دولت موظف است با رعایت نیاز . و حقوق دیگران نیست برگزینداخالق حسنھ
جامعھ بھ مشاغل گوناگون براي ھمھ افراد امكان اشتغال بھ كار و شرایط مساوي 

ھرگونھ گزینش افراد برای مشاغل بر اساس .را براي احراز مشاغل ایجاد نماید
.بھ کیفری خواھد داشتاعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جن

سوماصل بیست و 
 بازنشستگي، بیكاري، پیري، در ھنگامبرخورداري از تامین اجتماعي 

حوادث و سوانح و نیاز معلولیت، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، 
بھ خدمات بھداشتي و درماني و مراقبتھاي پزشكي بھ صورت بیمھ و غیره حقي 

مكلف است طبق قوانین از محل درآمدھاي عمومي و دولت .است ھمگاني 
درآمدھاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتھاي مالي فوق را براي یك 

در ھر حال پوشش قابل قبول بیمھ درمانی رایگان و .یك افراد كشور تامین كند
حداقل مستمری، کھ میزان آن را در ھر مورد قانون تعیین خواھد کرد، برای ھر 

 سال، صرف نظر از داشتن یا نداشتن 65 سال و افراد باالی 18 ایرانی زیر فرد
قوه مقننھ و مجریھ موظفند با توجھ بھ منابع .سنوات شغلی، بر عھده دولت است

مالی و سایر امکانات، نسبت بھ گسترش پوشش بیمھ درمانی و پائین آوردن 
.تالش کنند) سال65(تدریجی سن مشمول خدمات اخیر 

بیست و چھارمل اص
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را براي ھمھ ملت تا پایان 

اولین مقطع منتھی بھ مدرک تحصیلی دانشگاھی در ھر رشتھ، و حداقل در سطح 
 فراھم سازد و وسائل کارشناسی، با رعایت استانداردھای مطلوب آموزشی

این .ور رایگان گسترش دھد بھ طاکثر ممکن را تا حدباالتر از آنتحصیالت 
اصل مانع در نظر گرفتن سازوکارھای تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی 

.برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوھشی نیست

بیست و پنجماصل 
دولت موظف .داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق ھر فرد و خانواده ایراني است 

ند بھ خصوص روستانشینان و است با رعایت اولویت براي آنھا كھ نیازمندتر
.كارگران زمینھ اجراي این اصل را فراھم كند

م بیست وششاصل 
اصل برائت است و ھیچ كس از نظر قانون مجرم شناختھ نمي شود، مگر اینكھ 

ھیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
عیین شده در قوانین در صورتی قابل مجازات ھای ت.بھ آن تصریح شده باشد

اجراء خواھند بود کھ پس از طی کامل مراحل قانونی تصویب، توسط مجلس 
شورای ملی بھ ترتیبی کھ قانون تعیین خواھد کرد در مجموعھ ای شامل کلیھ 

قوانین پراکنده کیفری درج شده بھ تعداد کافی در اختیار عموم در سراسر کشور
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تعیین جرائم در صالحیت انحصاری مجلس شورای ملی است .د قرار گرفتھ باش
کھ بدون پیش فرض ھای سنتی، تنھا بر اساس مطالعات ضرورت ھای جامعھ و 

دستآوردھای علمی در مورد کلیھ جنبھ ھای فردی و اجتماعی انسانھا، و با 
.رعایت اصول حقوق بشر، و با رویکرد جرم زدائی، صورت می پذیرد

فتمبیست و ھاصل 
.ھیچكس را نمي توان دستگیر كرد مگر بھ حكم و ترتیبي كھ قانون معین مي كند

بھ متھم "در صورت بازداشت ، موضوع اتھام باید با ذكر دالیل بالفاصلھ كتبا
ابالغ و تفھیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چھار ساعت پرونده مقدماتي بھ 

 فراھم حداکثر ظرف یک ماه ، مراجع صالحھ قضایي ارسال و مقدمات محاكمھ
مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت وی ,در صورت محکومیت متھم.گردد

عالوه بر انفصال دائم از کلیھ خدمات دولتی متخلف از این اصل .کسر خواھد شد
بھ سایر مجازاتھای ,و نھادھای عمومی کھ شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است

.مي شودکوم مندرج در قانون نیز مح

 بیست و ھشتماصل
دادخواھي حق مسلم ھر فرد است و ھر كس مي تواند بھ منظور دادخواھي بھ 

ھمھ افراد ملت حق دارند این گونھ دادگاھھا را در .دادگاھھاي صالح رجوع نماید
 دادگاھي كھ بھ موجب از رجوع بھدسترس داشتھ باشند و ھیچ كس را نمي توان 

.بھ آن را دارد منع كردقانون حق مراجعھ 

بیست و نھماصل 
در ھمھ دادگاھھا طرفین دعوي حق دارند براي خود وكیل انتخاب نمایند و اگر 
توانایي انتخاب وكیل را نداشتھ باشند باید براي آنھا امكانات تعیین وكیل فراھم 

.گردد

سی اماصل 
الح و بھ موجب قانون  آن باید تنھا از طریق دادگاه صیحكم بھ مجازات و اجرا

.باشد

م یکاصل سي و 
و بھ ھر شکل اعم از تیرباران، حلق اعدام بھ ھر صورت و تحت ھر شرایط 

حبس انفرادی . کًال ممنوع استآویز کردن، سنگسار، و دیگر اشکال متصور،
 و آزار جسمی ھر گونھ شكنجھو ,بیش از چھار بار در سال, ساعت72بیش از 

 ممنوع اتبراي گرفتن اقرار و یا كسب اطالعدلیل از جملھ یا روحی بھ ھر 
اجبار شخص بھ شھادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شھادت و .است

ضمن انفصال ,متخلف از این اصل.اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است 
دائم از خدمات دولتی و نھادھای عمومی کھ شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان

 ھای مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف بھ مجازاتبھ سایر ,است
.جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواھد بود
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م دواصل سي و 
ھتك حرمت و حیثیت كسي كھ بھ حكم قانون دستگیر، بازداشت ، زنداني یا تبعید 

,ز این اصلمتخلف ا.شده بھ ھر صورت كھ باشد ممنوع و موجب مجازات است
ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نھادھای عمومی کھ شمول قانون مستلزم 

 ھای مندرج در قانون نیز محکوم می شود و مجازاتبھ سایر ,ذکر نام آنان است
.موظف بھ جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواھد بود

م سواصل سي و 
اره مربوطھ در قوه قضائیھ بھ ثبت مکان و امکانات زندان ھای کشور باید در اد

رسیده و فھرست آن در اختیار قوه مقننھ قرار داده شود و از طریق روزنامھ 
درب کلیھ زندانھا باید بھ طور شبانھ روزی و در .رسمی بھ اطالع عموم برسد

تمام روزھای سال بھ روی بازرسان ویژه سھ قوه و نمایندگان مجلس شورای 
و نیز نمایندگان ارگان ھای رسمی حقوق بشری سازمان ,ردًامجتمعًا یا منف,ملی

ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و ,متخلف از این اصل.ملل متحد باز باشد
مجازاتبھ سایر ,نھادھای عمومی کھ شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است

.ھای مندرج در قانون نیز محکوم می شود

 سی و چھارماصل
مي توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد ھیچ كس را ن

عالقھ اش ممنوع یا بھ اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كھ 
.قانون مقرر مي دارد

سی و پنجماصل 
ھیچ كس نمي تواند اعمال حق خویش را وسیلھ اضرار بھ غیر یا تجاوز بھ منافع 

.عمومي قرار دھد

 وششمسیاصل 
تابعیت كشور ایران حق مسلم ھر فرد ایراني است و دولت نمي تواند از ھیچ 

.ایراني سلب تابعیت كند، مگر بھ درخواست خود او

سی و ھفتم اصل 
در حدود قوانین  با رعایت تساوی کامل برای جنسیت ھا اتباع خارجھ مي توانند

اص در صورتي ممكن است بھ تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونھ اشخ
 یا بھ كھ دولت دیگري تابعیت آنھا را بھ پذیرد یا خود آنھا درخواست كنند

تشخیص دادگاه صالح اقدامی علیھ تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور انجام داده 
.باشند

 اقتصاد و امور مالي -م سوفصل 

سی وھشتماصل 
عاوني و خصوصي استوار  بر پایھ سھ بخش دولتي ، تکشور اقتصاد ساختار

دولت موظف است با شفاف سازی.....}.....................................{.....است
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 و تدوین قوانین و تسھیل مقررات زمینھ فعالیت بخش ھای تعاونی و خصوصی 
. را قانون معین مي كندمربوطھضوابط حدود و .را ھر چھ بیشتر فراھم آورد

ت حق انحصار فعالیتھای اقتصادی برای خود را دول:پیشنھاد یک
ندارد مگر در مواردی کھ بھ تامین نیازھای ضروری و 

.حقوق اساسی جامعھ یا امنیت ملی کشور مربوط است
دولت حق انحصار فعالیتھای اقتصادی برای خود را :پیشنھاد دو

.ندارد

سی ونھماصل 
 یا رھاشده ، معادن ، دریاھا، ثروتھاي عمومي از قبیل زمینھاي مواتاموال و 

دریاچھ ھا، رودخانھ ھا و سایر آبھاي عمومي، كوھھا، دره ھا، جنگلھا، نیزارھا، 
بیشھ ھاي طبیعي، مراتعي كھ حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجھول 

 است تا دولتالمالك و اموال عمومي كھ از غاصبین مسترد مي شود، در اختیار 
و حسب مورد با رعایت قوانین و مصوبات مجلس شورای بر طبق مصالح عامھ

تفصیل و ترتیب استفاده از ھر یك را قانون معین .نسبت بھ آنھا عمل نمایدملی 
.مي كند

م چھلاصل 
ھر كس مالك . است باشد محترم...}................{...مالكیت شخصي كھ از راه 

خویش است و ھیچ كس نمي تواند بھ ...}................{...حاصل كسب و كار 
عنوان مالكیت نسبت بھ كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگري سلب 

 آن را قانون تفصیل. یا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دھدكند
.معین مي كند

مشروع-مشروع :پیشنھاد یک
  قانونی-قانونی :پیشنھاد دو

م  و یکاصل چھل
ترسی آزادانھ بھ اطالعات بھ طور اعم، بھ ویژه در مورد عملکرد سھ قوه دس

.مجریھ، مقننھ و قضائیھ و کلیھ نھادھا و موسسات عمومی، حق مردم است
مواردی از اطالعات و اسناد کھ افشای آنھا تا دوره ای معین ممکن است صرفًا 

 ملی تعیین بر خالف مصالح ملی باشد، بھ وسیلھ قانون مصوب مجلس شورای
قوای مذکور و نھادھا و موسسات عمومی موظفند سازوکار مناسب .می شود

برای بایگانی معمولی و الکترونیکی جھت نگھداری اسناد و مدارک بھ گونھ ای 
.کھ امکان امحاء یا دستکاری آنھا وجود نداشتھ باشد را ایجاد کنند

م دواصل چھل و 
 رعایت موازین علمی و زیست محیطی مبتنی  بادر بھره برداري از منابع طبیعي

 و استفاده از درآمدھاي ملي در سطح استان ھا و توزیع فعالیتھاي بر توسعھ پایدار
بھ .باید تبعیض در كار باشدناقتصادي میان استان ھا و مناطق مختلف كشور، 

طوري كھ ھر منطقھ فراخور نیازھا و استعداد رشد خود، سرمایھ و امكانات الزم
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. در دسترس داشتھ باشد

م سواصل چھل و 
دولت موظف است ثروتھاي ناشي از غصب، رشوه، اختالس، سرقت، سو 

 و نھادھای ھا و معامالت دولتياستفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعھ كاري
، فروش عمومی و شرکت ھائی کھ دولت و یا نھادھای عمومی در آنھا سھم دارند

ت و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر زمینھاي موا
خزانھ  را گرفتھ و بھ صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او بھ قانونی

 بھ در دادگاه صالحاین حكم باید با رسیدگي و تحقیق و ثبوت .دولت واریز نماید
 دولت یا در مواردی کھ موضوع بھ نحوی مربوط بھ. شودءوسیلھ دولت اجرا

نھادھای عمومی و شرکت ھائی کھ دولت و یا نھادھای عمومی در آنھا سھم دارند 
ھر شخص می تواند مراتب را بھ قوه قضائیھ اعالم کند یا خود راسًا بھ ,می شود

این شخص در صورت ,در صورت اخیر.طرح شکایت در دادگستری بپردازد
مستحق دریافت حق الزحمھ ,دعااخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات م

.از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواھد بود,بر اساس تعرفھ وکالء

م چھل و چھاراصل 
حفاظت محیط زیست كھ نسل امروز و نسلھاي بعد باید در آن حیات اجتماعي رو 

و نیز حفظ و نگھداری میراث فرھنگی و تاریخی کشور بھ رشدي داشتھ باشند، 
از این رو فعالیتھاي اقتصادي و غیر آن كھ با .مومي تلقي مي گرددوظیفھ ع
 یا موجب آسیب محیط زیست مالزمھ پیدا كندغیر قابل جبرانیا تخریب آلودگي 

ھمچنین دولت موظف بھ .، ممنوع استیا تخریب میراث فرھنگی و تاریخی شود
 زیست و ایجاد سازوکارھای مناسب برای تامین مالی حفظ و نگھداری محیط

میراث فرھنگی و تاریخی، بھ ترتیب از طریق درآمد زائی خودگردان آنھا، در 
نظرگرفتن تسھیالت مالیاتی و مانند آن، و در صورت نیاز تصویب بودجھ 

تفصیل این اصل و مسئولیت ھای مدنی و کیفری ناشی از .عمومی خواھد بود
.تخلف از آن را قانون تعیین می کند

چھل و پنجماصل 
. وضع نمي شود مگر بھ موجب قانونعوارض و امثال آن,ھیچ نوع مالیات

.موارد معافیت و بخشودگي و تخفیف مالیاتي بھ موجب قانون مشخص مي شود

چھل و ششماصل 
بودجھ ساالنھ كل كشور بھ ترتیبي كھ در قانون مقرر مي شود از طرف دولت 

ھر گونھ . تسلیم مي گردد ملییتھیھ و براي رسیدگي و تصویب بھ مجلس شورا
.تغییر در ارقام بودجھ نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواھد بود

چھل و ھفتماصل 
كلیھ دریافتھاي دولت در حسابھاي خزانھ داري كل متمركز مي شود و ھمھ 

.پرداختھا در حدود اعتبارات مصوب بھ موجب قانون انجام مي گیرد
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چھل و ھشتماصل 
سازمان و .استی ملیزیر نظر مجلس شورا"وان محاسبات كشور مستقیمادی

. و مراكز استانھا بھ موجب قانون تعیین خواھد شدپایتختاداره امور آن در 

چھل و نھماصل 
دیوان محاسبات بھ كلیھ حسابھاي وزارتخانھ ھا، موسسات ، شركتھاي دولتي و 

 بودجھ كل كشور استفاده مي كنند بھ سایر دستگاھھایي كھ بھ نحوي از انحا از
ترتیبي كھ قانون مقرر مي دارد رسیدگي یا حسابرسي مي نماید كھ ھیچ ھزینھ اي 
از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و ھر وجھي در محل خود بھ مصرف رسیده 

دیوان محاسبات ، حسابھا و اسناد و مدارك مربوطھ را برابر قانون جمع .باشد
ریغ بودجھ ھر سال را بھ انضمام نظرات خود بھ مجلس آوري و گزارش تف

.این گزارش باید در دسترس عموم گذاشتھ شود.ي تسلیم مي نمایدلشوراي م

حق حاكمیت ملت و قواي ناشي از آن -چھارم فصل 

پنجاھماصل 
 ھیچكس نمي تواند این حق را از . بر سرنوشت اجتماعي خویش استملت حاکم

. در خدمت منافع فرد یا گروھي خاص قرار دھد سلب كند یاملت

ه و یکماصل پنجا
قوه مقننھ ، قوه مجریھ و قوه قضائیھ كھ :قواي حاكم در ایران عبارت ھستند از

بر طبق اصول آینده این اعمال قوای سھ گانھ .بطور مستقل از یکدیگر ھستند
.مورد نظارت قرار می گیردقانون 

م دواصل پنجاه و 
ي است كھ از نمایندگان منتخب مردم لل قوه مقننھ از طریق مجلس شوراي ماعما

تشكیل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كھ در اصول بعد مي آید براي 
. بھ قوه مجریھ و قضائیھ ابالغ مي گرددءاجرا

م سواصل پنجاه و 
 مقننھ از در مسائل اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرھنگي ممكن است اعمال قوه

مراجعھ بھ آرا .راه ھمھ پرسي و مراجعھ مستقیم بھ آرا مردم صورت گیرد
، بھ درخواست ھیئت دولت یا نیمی از نمایندگان مجلس شورای ملی یا از عمومي

 بھ تصویب دو سوم سوی یک چھلم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن، باید
.مجموع نمایندگان مجلس برسد
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م ه وچھارپنجااصل 
.اعمال قوه مجریھ از طریق رئیس جمھور و وزرا است:پیشنھاد یک
 و ، نخست وزیر اعمال قوه مجریھ از طریق رئیس جمھور:پیشنھاد دو

. استءوزرا
در صورت پذیرش پیشنھاد دو کھ پست نخست وزیر را بھ مجموعھ می :توضیح(

غییر الزم محسوب می ت"حداقل"افزاید، اعمال تغییرات زیر بھ طور ھماھنگ، 
:شود

(رئیس جمھور"اصول ردیف اول؛ کلمھ  در اصول )و مشتقات آن"
-105  تا  96-90-62:ردیف اول بدون تغییر باقی می ماند

153-152-113  تا  107-110
بھ نخست وزیر تغییر می "رئیس جمھور"اصول ردیف دوم؛ کلمھ 

121  تا  116-115-109-108-82:یابد
رئیس جمھور و نخست "بھ "رئیس جمھور"اصول ردیف سوم؛ کلمھ 

124  تا  122-  عنوان مبحث اول -64":وزیر
رئیس جمھور یا "بھ "رئیس جمھور"اصول ردیف چھارم؛ کلمھ 

84-83-63":نخست وزیر
:اصول ردیف پنجم؛ اصولی کھ نیاز بھ تغییرات کلی خواھند داشت

بھ انضمام اضافھ نمودن اصول مربوط بھ چگونگی (95-106
)معرفی نخست وزیر توسط رئیس جمھور بھ مجلس برای رای اعتماد

م  پنجاه و پنجاصل
 تشكیل قانوناعمال قوه قضائیھ بھ وسیلھ دادگاھھاي دادگستري است كھ باید طبق 

ي عدالت شود و بھ حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجرا
.بپردازد

 قوه مقننھ-م پنجفصل 

ي ل مجلس شوراي م-مبحث اول 

م پنجاه و ششاصل 
ي از نمایندگان ملت كھ بھ طور مستقیم و با راي مخفي انتخاب لمجلس شوراي م

تنھا شرایط انتخاب کنندگان تابعیت ایرانی، دارا بودن .مي شوند تشكیل مي گردد
تنھا شرایط . سال سن است18}دوره ابتدائی وحداقل مدرک پایان تحصیالت {

مدرک { سال سن، 25انتخاب شوندگان تابعیت ایرانی، دارا بودن حداقل 
و نداشتن پیشینھ کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی کھ }کارشناسی،

برای تضمین اعمال نظر كیفیت انتخابات .قانون انتخابات تعیین می کند، است
و بالواسطھ مردم و در نظر گرفتن شرایط الزم و کافی برای تضمین مستقیم 

.را قانون معین خواھد كردسالمت انتخابات 
نگھ داشتن عبارات داخل براکت در متن این اصل:پیشنھاد یک
حذف عبارات داخل براکت در متن این اصل:پیشنھاد دو
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م پنجاه و ھفتاصل 
انتخابات ھر دوره باید پیش .چھار سال استي لدوره نمایندگي مجلس شوراي م

از پایان دوره قبل برگزار شود بھ طوري كھ كشور در ھیچ زمان بدون مجلس 
.نباشد

م پنجاه و ھشتاصل 
دویست بھ طور متوسط یک نفر در ازای ھر ي لعده نمایندگان مجلس شوراي م

یکبار ھر ده سال ,این قانونھمھ پرسي نخستین از تاریخ . است ایرانی نفرھزار
افزایش تعداد نمایندگان با تصویب مجلس ,و بر اساس جمعیت جدید کشور
محدوده حوزه ھاي انتخابیھ را قانون معین مي .شورای ملی صورت می پذیرد

.كند

م اه و نھاصل پنج
ي با حضور دو سوم مجموع لپس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي م

یابد و تصویب طرحھا و لوایح طبق آیین نامھ مصوب نمایندگان رسمیت مي 
داخلي انجام مي گیرد مگر در مواردي كھ در قانون اساسي نصاب خاصي تعیین 

.براي تصویب آیین نامھ داخلي موافقت دو سوم حاضران الزم است.شده باشد

م شصت ااصل 
 تصدي آنھا ترتیب انتخاب رئیس و ھیئت رئیسھ مجلس و تعداد كمیسیونھا و دوره

و امور مربوط بھ مذاكرات و انتظامات مجلس بھ وسیلھ آیین نامھ داخلي مجلس 
.معین مي گردد

 و یکماصل شصت
نمایندگان باید در نخستین جلسھ مجلس بھ ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن 

:نامھ را امضا نمایندسوگند

یھ بر شرف انساني خویش  سوگند یاد مي كنم و با تكملت ایرانمن در برابر "
 در انجام وظایف . باشمنافع ملی و حقوق ملت م, ایراننگھبانتعھد مي نمایم كھ 

وكالت ، امانت را رعایت نمایم و ھمواره بھ استقالل و اعتالي كشور و خدمت بھ 
مردم پایبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفتھ ھا و نوشتھ ھا و اظھار 

در مد نظر داشتھ را ل كشور و آزادي مردم و تامین مصالح آنھا نظرھا، استقال
".باشم

نمایندگاني كھ در جلسھ نخست شركت ندارند باید در اولین جلسھ اي كھ حضور 
نمایندگان در صورت تمایل می توانند .پیدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند

.جام دھندبا گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود تحلیف را ان

دوماصل شصت و 
 بھ پیشنھاد رییس جمھور و تصویب سھ ،در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور

یچھارم مجموع نمایندگان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامي مملكت براي مدت
معین متوقف مي شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق
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این توقف باید در اولین فرصت و حداکثر . داد ھمچنان بھ كار خود ادامھ خواھد
رسیدگی بھ تخلف از این اصل در صالحیت .در پایان زمان اشغال رفع شود

.دادگاه قانون اساسی است

سوماصل شصت و 
صدا ي باید علني باشد و گزارش كامل آن از طریق لمذاكرات مجلس شوراي م

در .ي اطالع عموم منتشر شودروزنامھ رسمي برایک ویژه نامھ  و وسیمای ملی
شرایط اضطراري ، در صورتي كھ رعایت امنیت كشور ایجاب كند، بھ تقاضاي 
رییس جمھور یا یكي از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسھ غیر علني تشكیل مي 

مصوبات جلسھ غیر علني در صورتي معتبر است كھ بھ تصویب سھ .شود
ارش و مصوبات این جلسات باید پس از گز.چھارم مجموع نمایندگان برسد

بھ تشخیص اکثریت مطلق مجلس شورای ملی، برطرف شدن شرایط اضطراري 
.براي اطالع عموم منتشر گردد

شصت و چھارماصل 
رییس جمھور و معاونان او و وزیران بھ اجتماع یا بھ انفراد حق شركت در 

 را ھمراه داشتھ باشند و جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود
در صورتي كھ نمایندگان الزم بدانند، وزرا مكلف بھ حضور ھستند و ھر گاه 

.تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود

ي مل اختیارات و صالحیت مجلس شوراي -مبحث دوم 

شصت و پنجماصل 
ي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواندلمجلس شوراي م
اعالم طرح ھا و لوایح بھ وزارتخانھ ھا و دستگاه ھای دولتی .قانون وضع كند

ذیربط قبل از بررسی در مجلس و نیز حضور نمایندگان آنھا جھت اظھار نظر 
تفصیل آن را .مشورتی در مجلس ھنگام بررسی این طرح ھا و لوایح الزم است

.قانون تعیین می کند

شصت و ششماصل 
ي نمي تواند قوانیني وضع كند كھ با اصول قانون اساسي لمجلس شوراي م

 آمده ھشتاد و ھشتمتشخیص این امر بھ ترتیبي كھ در اصل .مغایرت داشتھ باشد
.دادگاه قانون اساسی استبر عھده 

شصت و ھفتماصل 
مفاد این اصل .ي استلشرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي م

. دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین مي كنند نیست مانع از تفسیري كھ

شصت و ھشتماصل 
لوایح قانوني پس از تصویب ھیئت وزیران بھ مجلس تقدیم مي شود و طرحھاي 

ي قابل ل از نمایندگان، در مجلس شوراي منج درصدقانوني بھ پیشنھاد حداقل پ
.طرح است
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شصت و نھماصل 
ھادھا و اصالحاتي كھ نمایندگان در خصوص لوایح طرحھاي قانوني و پیشن

ا افزایش ھزینھ ھاي عمومي مي یند و بھ تقلیل درآمد عمومي نقانوني عنوان مي ك
انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كھ در آن طریق جبران كاھش 

 مگر اینکھ طرح آن بدوًا بھ درآمد یا تامین ھزینھ جدید نیز معلوم شده باشد
. مجلس برسدتصویب

ھفتادماصل 
بھ طور اعم، از ي حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور لمجلس شوراي م

.را داردجملھ قوای مجریھ و قضائیھ، 

 و یکماصل ھفتاد
عھدنامھ ھا، مقاولھ نامھ ھا، قراردادھا و موافقتنامھ ھاي بین المللي باید بھ 

.ي برسدملتصویب مجلس شوراي 

 دوم واصل ھفتاد
ھر گونھ تغییر در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصالحات جزئي با رعایت 

مصالح كشور بھ شرط این كھ یك طرفھ نباشد و بھ استقالل و تمامیت ارضي 
.ي برسدلكشور لطمھ نزند و بھ تصویب چھار پنجم نمایندگان مجلس شوراي م

سوماصل ھفتاد و 
ر حالت جنگ و شرایط اضطراري د.برقراري حكومت نظامي ممنوع است 

"ي موقتالمجلس شوراي ماکثریت نسبی نظیر آن دولت حق دارد با تصویب 
محدودیتھاي ضروري را برقرار نماید، ولي مدت آن بھ ھر حال نمي تواند بیش 
از سي روز باشد و در صورتي كھ ضرورت ھمچنان باقي باشد دولت موظف 

 در این صورت رای دو سوم  کھاز مجلس كسب مجوز كند"است مجددا
.نمایندگان مجلس الزم است

 و چھارمتادفاصل ھ
گرفتن و دادن وام یا كمكھاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت باید با 

 و اطالع عموم از طریق روزنامھ رسمی کشور و يلتصویب مجلس شوراي م
. باشدصدا وسیمای ملی

پنجمتاد و فاصل ھ
امور تجارتي و صنعتي و برخی كیل شركتھا و موسسات در دادن امتیاز تش

کھ بھ تامین نیازھای ضروری یا حقوق اساسی كشاورزي و معادن و خدمات 
" بھ خارجیان مطلقاجامعھ یا امور نظامی یا امنیت ملی کشور مربوط است

 موارد آن را قانون، حسب شرایط سیاسی و اقتصادی در ھر دوره .ممنوع است
.یین می کندزمانی، تع
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ششمتاد و فاصل ھ
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد 

 و در يل با تصویب مجلس شوراي م، در زمینھ ھای نظامی و امنیتیضرورت
.تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.سایر موارد با تصویب ھیئت وزیران

ھفتمتاد و فاصل ھ
موال دولتي كھ از نفایس ملي باشد قابل انتقال بھ غیر نیست مگر با بناھا و ا
ي، آنھم در صورتي كھ از ل مجلس شوراي م دو سوم آراء نمایندگانتصویب

.فرد نباشدھ بنفایس منحصر

ھشتمتاد و فاصل ھ
ھر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در ھمھ مسائل داخلي و 

.ھار نظر نمایدخارجي كشور اظ

نھمتاد و فاصل ھ
بھ منظور کمک بھ تدوین ھر چھ بھتر قوانین و تضمین مشارکت اقشار 

مجلس کمیسیون ھای تخصصی در امور ,متخصص در روند قانونگزاری
بھداشت و ,سیاست خارجی,آموزش و تحقیقات,کار و امور اجتماعی,اقتصادی

ارد بھ تشخیص مجلس جھت بررسی انرژی و سایر مو,برنامھ و بودجھ,درمان
و یا تدوین پیش نویس طرحھا و لوایح و ارائھ مشورت بھ مجلس و نمایندگان آن 

اعضای ھر کمیسیون متشکل از حداقل پانزده نفر نماینده .را تشکیل خواھد داد
بھ ,مجلس بھ انتخاب خود مجلس و بھ تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط

,ن دارای تحصیالت دانشگاھی مرتبط در سطح کشورانتخاب دانش آموختگا
تفصیل این .ترکیب کمیسیون امنیت ملی از این اصل مستثنی است.خواھد بود

روش انتخاب و ,اصل در خصوص شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
.سایر ترتیبات را قانون تعیین می کند

متادشاصل ھ
مجلس . قابل واگذاري بھ دیگري نیست سمت نمایندگي قائم بھ شخص است و

ص یا ھیزنمي تواند اختیار قانونگ تي واگذار كند ولي در موارد ئاري را بھ شخ
شصت ضروري مي تواند اختیار وضع بعضي از قوانین را با رعایت اصل 

بھ كمیسیون ھاي داخلي خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در وششم 
 مي شود و تصویب ءنماید بھ صورت آزمایشي اجرامدتي كھ مجلس تعیین مي 

.نھایي آنھا با مجلس خواھد بود

ي مي تواند تصویب دائمي اساسنامھ سازمانھا، شركتھا، ملھمچنین مجلس شوراي 
 شصت و ششم بھ کمیسیون موسسات دولتي یا وابستھ بھ دولت را با رعایت اصل

مصوبات دولت .را بھ دولت بدھد واگذار كند و یا اجازه تصویب آنھا ھای ذیربط
 تشخیص این امر با . مغایرت داشتھ باشد و مقررات عمومی کشورنیانونباید با ق

. استمجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمایندگان
تشخیص مجلس مانع از حق رجوع افراد بھ دادگاه قانون اساسی جھت تشخیص
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جوع بھ دیوان عدالت اداری در موارد تعارض با  تعارض با قانون اساسی و ر
.قوانین عادی نخواھد بود

ھشتاد و یکماصل 
 در نمایندگان مجلس در مقام ایفاي وظایف نمایندگي در اظھار نظر و راي خود

 آزادند و نمي توان آنھا را بھ سبب نظراتي كھ اظھار  كامًالمجلس یا خارج از آن
چھ در حین قام ایفاي وظایف نمایندگي خود داده اند كرده اند یا آرایي كھ در م

.نمایندگی و چھ پس از آن مورد پیگرد و مجازات قرار داد

 و دوماصل ھشتاد
ت وزیران پس از تشكیل و پیش از ھر اقدام دیگر باید از ئرییس جمھور براي ھی

.مجلس راي اعتماد بگیرد

سوماصل ھشتاد و 
ي از رییس لم كل نمایندگان مجلس شوراي مدرھرموردكھ حداقل یك چھار

وظایف آنان جمھور یا ھر یك از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یكي از
ا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و بھ سوال یسوال كنند، رییس جمھور 

مورد رییس جمھور بیش ازیك ماه و درمورد درجواب دھد و این جواب نباید
 بھ تاخیرافتد مگر با عذرموجھ بھ تشخیص مجلس شوراي وزیر بیش ازده روز

.يلم

چھارماصل ھشتاد و 
ت ئي مي توانند در مواردي كھ الزم مي دانند ھیل نمایندگان مجلس شوراي م-1

وزیران یا ھر یك از وزرا را استیضاح كنند، استیضاح وقتي قابل طرح در 
.ن بھ مجلس تقدیم شود نمایندگاپنج درصدمجلس است كھ با امضاي حداقل 

ت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح ئھی
آن در مجلس حاضر شود و بھ آن پاسخ گوید و از مجلس راي اعتماد 

ت وزیران یا وزیر براي پاسخ ، ئدر صورت عدم حضور ھی.بخواھد
ند و در نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را مي دھ

اگر .صورتي كھ مجلس مقتضي بداند اعالم راي عدم اعتماد خواھد كرد
ت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل مي ئ ھی,مجلس راي اعتماد نداد

ت ئدر ھر دو صورت وزراي مورد استیضاح نمي توانند در ھی.شود
.وزیراني كھ بالفاصلھ بعد از آن تشكیل مي شود عضویت پیدا كنند

ي رییس لم از نمایندگان مجلس شوراي مچھار صورتي كھ حداقل یك  در-2
جمھور را در مقام اجراي وظایف مدیریت قوه مجریھ و اداره امور اجرایي 
كشور مورد استیضاح قرار دھند، رییس جمھور باید ظرف مدت یك ماه پس 

ص مسائل مطرح شده  از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصو
در صورتي كھ پس از بیانات نمایندگان مخالف و .توضیحات كافي بدھد

موافق و پاسخ رییس جمھور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان بھ عدم كفایت 
شورای ریاست بھ اطالع ءرییس جمھور راي دادند مراتب جھت اجرا
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رئیس مجلس  رییس جمھور، رییس قوه قضاییھ و  معاون اولمركب از جمھوری 
.مي رسدشورای ملی 

ھشتاد و پنجماصل 
ھر كس شكایتي از طرز كار مجلس یا قوه مجریھ یا قوه قضائیھ داشتھ باشد، مي 

مجلس موظف است .ي عرضھ كندلبھ مجلس شوراي م"تواند شكایت خود را كتبا
بھ این شكایات رسیدگي كند و پاسخ كافي دھد و در مواردي كھ شكایت بھ قوه 

 رسیدگي و پاسخ كافي از آنھا بخواھد و در مجریھ یا قوه قضائیھ مربوط است
ردي كھ مربوط بھ عموم ا در مو واعالم نمایدبھ شاکی مدت متناسب نتیجھ را 

نتیجھ را بھ اطالع مردم برساند و در صورت تشخیص جرم مراتب را جھت باشد 
,در موارد نقض قانون اساسی.دادستان کل کشور نیز برساندبھ اطالع اقدام 

.بھ گزارش آن بھ دادگاه قانون اساسی خواھد بودمجلس موظف 

 ھشتاد و ششماصل
عدم مغایرت مصوبات و  قانون اساسي تضمین و تشخیص رعایتبھ منظور 

 در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست با آنو دولت ي ملمجلس شوراي 
دادگاه ,و سایر وظایف مندرج در این قانون و سایر قوانین، توسط ھر شخص

: تشكیل مي شود بھ عنوان قضات این دادگاه با تركیب زیرون اساسیقان
ده نفر از قضات شاغل یا بازنشستھ با حداقل سابقھ پانزده سال کار قضائی–1
.قضات کشور انتخاب بھ
اعضای ھیئت ن، در رشتھ ھاي مختلف حقوقي، از میان ناحقوقدااز نفر ده –2

موختگان رشتھ حقوق با حداقل مدرک علمی دانشگاھھا بھ انتخاب دانش آ
.کارشناسی

 پنج نفر از وکالی دادگستری با سابقھ حداقل پانزده سال سابقھ عضویت در –3
.کانون ھای وکالء بھ انتخاب اعضای کانون وکالء

.تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند

م ھشتاد و ھفتاصل 
انتخاب مي شوند ولي در نخستین  سال ده براي مدت دادگاه قانون اساسیاعضاي 

اعضای ھر یک از دستھ ھای اول و دوم  سال، نیمي از پنجدوره پس از گذشتن 
بھ قید قرعھ تغییر مذکور در اصل ھشتاد و ششم ,و سھ نفر از اعضای دستھ سوم

.مي یابند و اعضاي تازه اي بھ جاي آنھا انتخاب مي شوند

م ھشتاد و ھشتاصل 
ض تشخیص  حکم دادگاه  با قانون اساسی با قوای مقننھ و مجریھبات مصوتعار

کھ بر اساس نظر نصف بھ عالوه یک کل اعضای این دادگاه  است قانون اساسی
.صادر می شود

م نھ و ھشتاداصل 
بھ درخواست ھر یک از روسای سھ قوه، مجلس شورای تفسیر قانون اساسي 

دادگاه قانون اساسیده ھ عربملی، دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری، 
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. آنان انجام مي شوددو سوم است كھ با تصویب 

م  نوداصل
دادگاه قانون اساسی رسیدگی بھ شکایات مربوط بھ انتخابات ریاست جمھوری با 

ي و مراجعھ بھ آرا عمومي و لمجلس شوراي مرعایت اصل یکصدم، انتخابات 
گاه باید از طریق صدا و سیمای ملی بھ جلسات داد.ھمھ پرسي را بر عھده دارد

.اطالع عموم برسد

قوه مقننھ بھ در این پیشنھاد ):برای فصل پنجم(خالصھ یک پیشنھاد کلی رسیده 
مجلس .تقسیم می شود)یمجلس شوراي مل( مجلس علیایک مجلس سفلي و چھار

طور عمده ، بھ ) نفر50از ھر مجلس (علیا، شامل نمایندگان برگزیده مجالس سفلي
بھ مصوبات چھار مجلس سفلي ، تصویب نظارت بر عملكرد دولت و قواي مسلح
 با راي مستقیم  کھ نمایندگان آنمجالس سفلي.صورت قانون را برعھده خواھد داشت

:، عبارتند ازمردم و طي انتخابات سراسري برگزیده مي شوند
 نظارت بر برای مردم،حقوقدانان و فقھاي برگزیدهاز متشکل:مجلس حقوقي

؛قوه قضائیھ
 سیاستھاي برای بررسی،بگان علميخدانشمندان و نمتشکل از :مجلس علمي

؛کالن کشور در حوزه اقتصادي، عمراني، تجاري و فناوري
نظارت بر برایفعاالن و اعضاء احزاب سیاسي، متشکل از :مجلس سیاسي

؛مطبوعات و رسانھ ھا، حراست از آزادي بیان و رشد احزاب
اصناف، اتحایھ ھا، اقوام، اقلیت ھا و تشکلھایي کھ متشکل از :مجلس مردمي

 توجھ بھ مطالبات  برایاقشاري از جامعھ را نمایندگي مي کنند،
.اقلیتھا، اصناف و اتحادیھ ھاستو رفع محرومیت مردم، اقوام،

در این پیشنھاد، مجالس سفلی کھ برای دوره ھای چھار سالھ 
 بھ طور متناوب  ھر سال انتخابات یکی از انتخاب می شوند،

.مجالس برگزار می شود

ی منطقھ ای و محلی شوراھا-م ششفصل 

 نود و یکماصل
پیشبرد سریع مشارکت مستقیم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و براي 

برنامھ ھاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بھداشتي، فرھنگي آموزشي و سایر 
استان، شھر، شھرستان، با توجھ بھ مقتضیات محلي اداره امور ھر ،امور رفاھي

روستا استان، شھر، شھرستان، بخش و نام شوراي مجالسی بھ ،روستابخش و 
حوزه مربوطھ بھ طور مستقیم د كھ اعضاي آن را مردم ھمان شو مي تشکیل

و شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف .انتخاب مي كنند
 شوراھاي مذكور و سلسلھ مراتب  بر و نحوه انتخاب و نظارت نظارتیاختیارات

 و تابعیت کشورآنھا را كھ باید با رعایت اصول وحدت ملي و تمامیت ارضي 
. قانون معین مي كنند، باشد کشورحكومت مركزي

 و دومدنواصل 
ض  اي عمراني و  تھیھ برنامھ ھتسھیلبین استان ھا،بھ منظور جلوگیري از تبعی

ھا و نظارت بر اجراي ھماھنگ آن، شوراي عالي استانھا مركبرفاھي استان
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نحوه تشكیل و وظایف این شورا . از نمایندگان شوراھاي استانھا تشكیل مي شود
.را قانون معین مي كند

نود و سوماصل 
خود د در حدود وظایف ن حق دار و نیز شورای ھر استانانھاتشوراي عالي اس

.ي پیشنھاد كندل یا از طریق دولت بھ مجلس شوراي مطرحھایي تھیھ و مستقیمًا
.این طرحھا باید در مجلس مورد بررسي قرار گیرد

نود و چھارماصل 
مرجع .انحالل شوراھا جز در صورت انحراف از وظایف قانوني ممكن نیست 

نھا را قانون تشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراھا و طرز تشكیل مجدد آ
شورا در صورت اعتراض بھ انحالل حق دارد بھ دادگاه صالح .معین مي كند

.شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بھ آن رسیدگي كند

 قوه مجریھ-م ھفتفصل 

 ریاست جمھوري و وزرا -مبحث اول 
نود و پنجماصل 

یت اجراي قانون اساسي رییس جمھور عالیترین مقام رسمي كشور است و مسئول
.و ریاست قوه مجریھ را بر عھده دارد

نود و ششماصل 
رییس جمھور براي مدت چھار سال با راي مستقیم مردم انتخاب مي شود و 

احراز پست ریاست .بالمانع استدیگر انتخاب مجدد او تنھا براي یك دوره 
.جمھوری برای بیش از دو دوره بطور کل ممنوع است

ود و ھفتمناصل 
واجد شرایط زیر از میان مردان، زنان یا سایر جنسیت ھای رییس جمھور 

:انتخاب می شود
دارای حداقل مدرک تابع ایران، منحصرًا ایراني االصل، :پیشنھاد یک

 سال سن، فاقد اعتیاد بھ مواد مخدر 30حداقل ,کارشناسی
نداشتن پیشینھ کیفری,بھ شرحی کھ قانون تعیین می کند

در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی کھ قانون 
.انتخابات تعیین می کند

دارای حداقل مدرک تابع ایران، منحصرًا ایراني االصل، :پیشنھاد دو
 سال سن، فاقد اعتیاد بھ مواد مخدر 30حداقل ,کارشناسی

نداشتن ,بھ شرحی کھ قانون تعیین می کند)و الکل؟(
جنائی یا مالی یا سایر جرائمی کھ پیشینھ کیفری در جرائم 

قانون انتخابات تعیین می کند و نداشتن بیماری روحی، 
روانی و جسمی کھ مانع انجام وظایف ریاست جمھوری 

.گردد
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(پیشنھاد سھ  سال سن، فاقد اعتیاد بھ 30حداقل تابع ایران، )منحصرًا:
,مواد مخدر و الکل بھ شرحی کھ قانون تعیین می کند

تن پیشینھ کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر نداش
.جرائمی کھ قانون انتخابات تعیین می کند

نود و ھشتماصل 
نامزدھاي ریاست جمھوري باید قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسمًا

. جمھوري را قانون معین مي كندتسا ریاتنحوه برگزاري انتخاب.اعالم كنند

نود و نھماصل 
رییس جمھور با اكثریت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي ھر 

گاه در دور نخست ھیچ یك از نامزدھا چنین اكثریتي بھ دست نیاورد، روز جمعھ 
در دور دوم تنھا دو نفر از .ھفتھ بعد براي بار دوم راي گرفتھ مي شوددو 

مي كنند، ولي اگر نامزدھا كھ در دور نخست آرا بیشتري داشتھ اند شركت 
بعضي از نامزدھاي دارنده آرا بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از 
میان بقیھ، دو نفر كھ در دور نخست بیش از دیگران راي داشتھ اند براي انتخاب 

در صورت اعالم انصراف یکی از دو نامزد در طول .مجدد معرفي مي شوند
مان اعالم انصراف نامزد تا برگزاری دور زمان بین دور اول و دور دوم، از ز

سایر موارد را قانون معین .دوم باید حداقل یک ھفتھ فاصلھ در نظر گرفتھ شود
.می کند

یکصدماصل 
ھیئت انتخابات ریاست جمھوري بر عھده حسن اجرای مسئولیت نظارت بر 

ھیئت نظارت بر انتخابات متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور بھ انتخاب 
پنج نفر نماینده قوه قضائیھ بھ انتخاب دیوان عالی کشور و سی و یک نفر ,دولت

 دادگاه قانون اساسی . استاز نمایندگان مجلس شورای ملی بھ انتخاب مجلس
صالحیت رسیدگی بھ شکایات از تصمیمات ھیئت نظارت بر انتخابات را دارا 

......خواھد بود تفصیل این اصل را قانون .....}......................................{.
.تعیین می کند

این سازوکار مانع از دعوت از ناظران بین المللی تحت :پیشنھاد
شرایطی، برای کمک بھ نظارت بر حسن اجرای انتخابات نخواھد 

.بود

م یکاصل یكصد و 
انتخاب رییس جمھور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست 

جمھوري قبلي انجام شده باشد و در فاصلھ انتخاب رییس جمھور جدید و پایان 
دوره ریاست جمھوري سابق رییس جمھور پیشین وظایف رییس جمھوري را 

.انجام مي دھد

م دواصل یكصد و
ھر گاه در فاصلھ ده روز پیش از راي گیري یكي از نامزدھایي كھ صالحیت او 

.ت كند، انتخابات بھ مدت دو ھفتھ بھ تاخیر مي افتدطبق این قانون احراز شده فو
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 اگر در فاصلھ دور نخست و دور دوم نیز یكي از دو نفر حائز اكثریت دور 
یک ماه بھ تأخیر می افتد و نفری کھ در دور اول نخست فوت كند، انتخابات براي 

.رتبھ سوم را احراز کرده است جایگزین فرد متوفی خواھد شد

سومد و اصل یكص
ي در جلسھ اي كھ با حضور رئیس قوه لرییس جمھور در مجلس شوراي م

قضاییھ تشكیل مي شود بھ ترتیب زیر سوگند یاد مي كند و سوگندنامھ را امضا 
:مي نماید

 ملت ایران و با تكیھ بر شرف انساني برابرمن بھ عنوان رییس جمھور در "
نافع ملی و حقوق  م, ایراننگھبانكھ سوگند یاد مي كنم و خویش تعھد مي نمایم 

، امانت را رعایت نمایم و ھمواره ریاست جمھوری در انجام وظایف . باشمملت
بھ استقالل و اعتالي كشور و خدمت بھ مردم پایبند باشم، از قانون اساسي دفاع 

ھمھ استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفاي مسئولیتھایي كھ بر عھده ,كنم
كار گیرم و خود را وقف خدمت بھ مردم و اعالي كشور، پشتیباني از گرفتھ ام ب

حق و گسترش عدالت سازم و از ھر گونھ خودكامگي بپرھیزم و از آزادي و 
.حرمت اشخاص و حقوقي كھ قانون اساسي براي ملت شناختھ است حمایت كنم 
در حراست از مرزھا و استقالل سیاسي و اقتصادي و فرھنگي كشور از ھیچ
اقدامي دریغ نورزم و قدرتي را كھ ملت بھ عنوان امانت بھ من سپرده است 

كار نگاھدار باشم و آن را بھ منتخب ملت پس از خود درستھمچون امیني 
."بسپارم

رئیس جمھور در صورت تمایل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین 
 در ھمین جلسھ و پس حکم ریاست جمھوری.خود مراسم تحلیف را بھ جای آورد
بھ امضای رئیس مجلس و توسط وی از ,از اتیان سوگند توسط رئیس جمھور

.طرف ملت بھ رئیس جمھور داده خواھد شد

م  چھاراصل یكصد و
رییس جمھور در حدود اختیارات و وظایفي كھ بھ موجب قانون اساسي و یا 

.ي مسئول است لقوانین عادي بھ عھده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي م

م پنجاصل یكصد و 
رییس جمھور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجھ ھمھ پرسي را پس از طي 

 در اختیار مسئوالن ء و ابالغ بھ وي امضا كند و براي اجرایمراحل قانون
.بگذارد

م  ششاصل یكصد و
.رییس جمھور مي تواند براي انجام وظایف قانوني خود معاوناني داشتھ باشد

معاون اول رییس جمھور با موافقت وي اداره ھیئت وزیران و مسئولیت 
.ھماھنگي سایر معاونتھا را بھ عھده خواھد داشت 

م ھفتاصل یكصد و 
 عھدنامھ ھا، مقاولھ نامھ ھا،,امضاي پیمانھاي مربوط بھ اتحادیھ ھاي بین المللي
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ارتخانھ ھا و سازمان ھای  و ھریک وز موافقتنامھ ھا و قراردادھاي دولت ایران
 پس از  یا بخش خصوصی خارجی با سایر دولتھا,تابعھ یا وابستھ بھ دولت

پاراف .ي با رییس جمھور یا نماینده قانوني او استلتصویب مجلس شوراي م
اینگونھ اسناد توسط رئیس جمھور یا نماینده قانونی او در صورتی کھ ھیچگونھ 

در این صورت رئیس جمھور موظف .مانع استآثار الزام آور نداشتھ باشد بال
.است مراتب را ظرف پانزده روز بھ اطالع مجلس برساند

ھشتماصل یكصد و 
رییس جمھور مسئولیت امور برنامھ و بودجھ و امور اداري و استخدامي كشور 

.گذاردببر عھده دارد و مي تواند اداره آنھا را بھ عھده دیگري "را مستقیما

م نھد و اصل یكص
ص ، بر حسب ضرورت با تصویب ھیئت  رییس جمھور مي تواند در موارد خا

در این موارد .وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید
تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رییس جمھور و ھیئت 

.وزیران خواھد بود

م دھاصل یكصد و 
.ن بھ پیشنھاد وزیر امور خارجھ و تصویب رییس جمھور تعیین مي شوندسفیرا

رییس جمھور استوارنامھ سفیران را امضا مي كند و استوارنامھ سفیران 
.كشورھاي دیگر را مي پذیرد

م یازدھاصل یكصد و 
عالوه بر وظایفی کھ بھ موجب اصول این قانون و قوانین عادی بر عھده رئیس 

وظایف زیر نیز بر عھده شخص رئیس جمھور است و , گیردجمھور قرار می
:نمی توان آنھا را بر عھده دیگری گذارد

فرماندھي كل نیروھاي مسلح)1
درصورت (با تصویب مجلس شورای ملی اعالن جنگ و صلح )2

)برقراری و امکان تشکیل جلسھ مجلس
لي فرماندھان عا نیروھای مسلح و نصب و عزل رئیس ستاد مشترك)3

و قبول  با تصویب مجلس شورای ملی، نیروھاي نظامي و انتظامي
ی آنان با اطالع مجلساستعفا

عفو یا تخفیف مجازات محكومین پس از پیشنھاد رییس قوه قضائیھ)4
اعطاي نشانھاي دولتي)5

م دوازدھاصل یكصد و 
ني كھ  تقدیم مي كند و تا زمامجلس شورای ملیرییس جمھور استعفاي خود را بھ 

پذیرفتھ نشده است بھ با رای نصف بھ عالوه یک تعداد کل نمایندگان استعفاي او 
.انجام وظایف خود ادامھ مي دھد

م سیزدھاصل یكصد و 
یا ناتوانی از انجام وظیفھ بھ مدت بیش از, عزل, كناره گیري,در صورت فوت
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در موردي كھ مدت یا ،ئیس جمھور بھ دلیل غیبت یا بیماری و امثال آن ر دو ماه
ریاست جمھوري پایان یافتھ و رییس جمھور جدید بر اثر موانعي ھنوز انتخاب 

بھ نام شورای ریاست جمھوری  شورایي ,دستنشده و یا امور دیگري از این 
رئیس مجلس شورای  رییس جمھور، رییس قوه قضاییھ و  معاون اولمركب از

 موقت بھ عھده مي گیرد و چنانچھ  را بھ طوریاست جمھوری، ھمھ وظایف رملی
در این مدت یكي از آنان بھ ھر دلیل نتواند انجام وظیفھ نماید، فرد دیگري بھ 

این شورا .، در شورا بھ جاي وي منصوب مي گرددمجلس شورای ملیانتخاب 
است ریانتخابات ماهسھترتیبي دھد كھ حداكثر ظرف مدت موظف است 

. برگزار شود جدیدیجمھور

از انجام وظایف " گاه رییس جمھور بر اثر بیماري یا حادثھ دیگري موقتاھر
در این مدت شوراي مذكور در این اصل وظایف او  ناتوان شودریاست جمھوری

ریاست شورا برعھده معاون اول رئیس جمھور ودر .را عھده دار خواھد بود
ضائیھ خواھد غیاب وی بھ ترتیب برعھده رئیس مجلس شورای ملی و رئیس قوه ق

.بود

م چھاردھاصل یكصد و 
شورای ریاست در مدتي كھ اختیارات و مسئولیتھاي رییس جمھور بر عھده 

 است، وزرا را نمي توان استیضاح كرد یا بھ آنان راي عدم اعتماد داد جمھوری
.ھمھ پرسي اقدام نمودبرای و نیز نمي توان براي تجدید نظر در قانون اساسي 

م پانزدھاصل یكصد و
وزرا توسط رییس جمھور تعیین و براي گرفتن راي اعتماد بھ مجلس معرفي مي 

تعداد . با تغییر مجلس، گرفتن راي اعتماد جدید براي وزرا الزم نیست .شوند
.وزیران و حدود اختیارات ھر یك از آنان را قانون معین مي كند

م شانزدھاصل یكصد و 
 جمھور است كھ بر كار وزیران نظارت دارد و با ریاست ھیئت وزیران با رییس

اتخاذ تدابیر الزم بھ ھماھنگ ساختن تصمیم ھاي وزیران و ھیئت دولت مي 
پردازد و با ھمكاري وزیران ، برنامھ و خط مشي دولت را تعیین و قوانین را 

. مي كندءاجرا
ي در در موارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانوني دستگاھھاي دولت

صورتي كھ نیاز بھ تفسیر یا تغییر قانون نداشتھ باشد، تصمیم ھیئت وزیران كھ بھ 
رییس جمھور در برابر . است ءپیشنھاد رییس جمھور اتخاذ مي شود الزم االجرا

.مجلس مسئول اقدامات ھیئت وزیران است 

م ھفدھاصل یكصد و 
ح یا در خواست راي اعتماد، وزرا تا زماني كھ عزل نشده اند و یا بر اثر استیضا

استعفاي . باقي مي ماننددمجلس بھ آنھا راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو
ھیئت وزیران یا ھر یك از آنان بھ رییس جمھور تسلیم مي شود و ھیئت وزیران 

.تا تعیین دولت جدید بھ وظایف خود ادامھ خواھند داد
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 ھایي كھ وزیر ندارند حداكثر براي مدت رییس جمھور مي تواند براي وزارتخانھ
.سھ ماه سرپرست تعیین نماید

م ھجدھاصل یكصد و 
رییس جمھور مي تواند وزرا را عزل كند و در این صورت باید براي وزیر یا 

وزیران جدید از مجلس راي اعتماد بگیرد، و در صورتي كھ پس از ابراز اعتماد 
از مجلس "ن تغییر نماید باید مجددا از ھیئت وزیرایک سوممجلس بھ دولت 

.ي براي ھیئت وزیران تقاضاي راي اعتماد كندلمشوراي

م نوزدھاصل یكصد و 
ص خویش در برابر رییس جمھور و مجلس  ھر یك از وزیران مسئول وظایف خا

است و در اموري كھ بھ تصویب ھیئت وزیران مي رسد مسئول اعمال دیگران 
.نیز ھست 

م بیستاصل یكصد و
عالوه بر مواردي كھ ھیئت وزیران یا وزیري مامور تدوین آیین نامھ ھاي 

اجرایي قوانین مي شود، ھیئت وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و 
تامین اجراي قوانین و تنظیم سازمانھاي اداري بھ وضع تصویبنامھ و آیین نامھ 

خویش و مصوبات ھیئت ھر یك از وزیران نیز در حدود وظایف .بپردازد
وزیران حق وضع آیین نامھ و صدور بخشنامھ را دارد ولي مفاد این مقررات 

.نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد

ولت مي تواند تصویب برخي از امور مربوط بھ وظایف خود را بھ كمیسیونھاي د
ه قوانین پس مصوبات این كمیسیونھا در محدود.متشكل از چند وزیر واگذار نماید

. است ءاز تایید رییس جمھور الزم االجرا

تصویبنامھ ھا و آیین نامھ ھاي دولت و مصوبات كمیسیونھاي مذكور در این 
ي مي رسد تا مل بھ اطالع رییس مجلس شوراي ءاصل ، ضمن ابالغ براي اجرا

ھیئت در صورتي كھ آنھا را بر خالف قوانین بیابد با ذكر دلیل براي تجدیدنظر بھ 
نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع بھ دادگاه قانون .وزیران بفرستد

اساسی جھت تشخیص تعارض با قانون اساسی و دیوان عدالت اداری بابت 
.تعارض با قوانین عادی نخواھد بود

م بیست و یکاصل یكصد و 
داوري از طریق آن حل و فصلصلح دعاوي راجع بھ اموال عمومي و دولتي یا 

در ھر مورد موكول بھ تصویب ھیئت وزیران است و باید بھ اطالع مجلس 
در مواردي كھ طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مھم داخلي باید بھ .برسد

.موارد مھم را قانون تعیین مي كند.تصویب مجلس نیز برسد

م بیست و دواصل یكصد و 
مربوط در مورد جرائم ، و وزیرانرسیدگي بھ اتھام رییس جمھور و معاونان او 

بھ انجام وظایف شان در یکی از شعب دیوان عالی کشور و در مورد جرائم
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با اطالع مجلس، و در ھر دو صورت در دادگاھھاي عمومي دادگستري عادی 
.انجام مي شود، يمل شوراي 

بیست و سوماصل یكصد و 
رمندان دولت نمي توانند بیش رییس جمھور، معاونان رییس جمھور، وزیران و كا

از یك شغل دولتي داشتھ باشند و داشتن ھر نوع شغل دیگر در موسساتي كھ تمام 
موسسات عمومي است و نھادھا و یا قسمتي از سرمایھ آن متعلق بھ دولت یا 

ي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نیز ریاست ملنمایندگي مجلس شوراي 
دولتی و ت مدیره انواع مختلف شركتھاي ئدر ھیت عامل یا عضویت یو مدیر

.خصوصي، جز شركتھاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است
.سمتھاي آموزشي در دانشگاھھا و موسسات تحقیقاتي از این حكم مستثني است

داشتن سمت مدیریت عامل یا عضویت در ھیئت مدیره یا مشاوره یا ھر ترکیبی 
موسسھ یا نھاد دولتی یا وابستھ بھ ,زمان در دو یا چند شرکتاز اینھا بطور ھم

موسسات و نھادھای عمومی کھ شمول آنھا مستلزم ذکر نام ,دولت یا شرکت ھا
.است ممنوع است

مچھاربیست واصل یكصد و 
 و ھمسر نمایندگان مجلس,دارایي رییس جمھور، معاونان رییس جمھور، وزیران

عد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییھ رسیدگي مي شود و فرزندان آنان قبل و ب
.كھ بر خالف حق ، افزایش نیافتھ باشد

ایران ارتش -مبحث دوم 
م پنجبیست واصل یكصد و 

بجز نیروھای انتظامی کھ وفق قوانین تشکیل می شوند و تضمین امنیت جامعھ و 
ھا نیروی نظامی انجام وظایف ضابط قضائی را بر عھده دارند، ارتش ایران تن

ارتش ایران پاسداري از استقالل و تمامیت ارضي كشور را بر .کشور است
ارتش مستقیمًا و نیز از طریق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت بھ .عھده دارد

.اقدامات خود پاسخگو است

مششبیست واصل یكصد و 
ھ نمي  كشور پذیرفتمسلحھیچ فرد خارجي بھ عضویت در ارتش و نیروھاي 

.شود

م بیست وھفتاصل یكصد و 
استقرار ھر گونھ پایگاه نظامي خارجي در كشور ھر چند بھ عنوان استفاده ھاي 

موارد مربوط بھ ھمکاری با نھادھای سازمان ملل، .صلح آمیز باشد ممنوع است
و یا اجرای کنوانسیون ھا و پیمان ھای بین المللی کھ بھ تصویب مجلس شوراس 

.باشد از این اصل مستثنی ھستندملی رسیده 

م ھشتبیست واصل یكصد و 
 در زمان صلح از افراد و تجھیزات فني ارتش در كارھاي امداديمی توانددولت 
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.كھ بھ آمادگي رزمي ارتش آسیبي وارد نیایدبھ شرطی  آموزشي، استفاده كند  و
یروھای در ھر صورت و تحت ھر شرایط، و بھ منظور حفظ قداست خدمات ن

مسلح بھ میھن و مردم، دخالت این نیروھا، ھمانند سایر نیروھای مسلح، 
.اطالعاتی و امنیتی، در امور سیاسی و اقتصادی ممنوع است

م نھبیست واصل یكصد و 
ھر نوع بھره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از 

.و نظایر اینھا ممنوع است افراد آنھا بھ صورت گماشتھ ، راننده شخصي 

م سی ااصل یكصد و 
.ترفیع درجھ نظامیان و سلب آن بھ موجب قانون است 

م سی و یکاصل یكصد و 
دولت موظف است براي ھمھ افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراھم نماید، 

ند، بھ طوري كھ ھمھ افراد ھمواره توانایي دفاع مسلحانھ از كشور را داشتھ باش
اختیاری یا اجباری بودن و .ولي داشتن اسلحھ باید با اجازه مقامات رسمي باشد

سایر شرایط مربوط بھ خدمت نظامی حسب شرایط کشور، بر عھده مجلس 
.شورای ملی است

 سیاست خارجي-م ھشتفصل 
سی و دوماصل یكصد و 

ري ، حفظ سیاست خارجي ایران بر اساس نفي ھر گونھ سلطھ جویي و سلطھ پذی
 و روابط صلح بشراستقالل ھمھ جانبھ و تمامیت ارضي كشور، دفاع از حقوق 

دولت از طریق وزارت امور خارجھ متولی . استوار استجھانآمیز متقابل با 
سیاست خارجی کشور است و مجلس می تواند در باره سیاست خارجی دولت از 

.طریق مصوبات خود نقش نظارتی و ھدایتی داشتھ باشد

م سو و سیاصل یكصد و 
 اقتصادي، فرھنگ ، , بر منابع طبیعيخارجیانھر گونھ قرارداد كھ موجب سلطھ 

.حدود آن را قانون تعیین می کند.ارتش و دیگر شوون كشور گردد ممنوع است

م سی و چھاراصل یكصد و 
 دھد بخواھند پناهیا اجتماعی دولت ایران مي تواند بھ كساني كھ پناھندگي سیاسي 

 یا کنوانسیون ھای بین المللی کھ ایران آنھا را مگر اینكھ بر طبق قوانین ایران
یا خائن بھ ملت خود تبھكار امضاء کرده و بھ تصویب نھائی مجلس رسیده باشد 

.شناختھ شوند
 قوه قضاییھ-ھم نفصل 

م سی وپنجاصل یكصد و 
 اجتماعي و مسئول قوه قضاییھ قوه اي است مستقل كھ پشتیبان حقوق فردي و

:تحقق بخشیدن بھ عدالت و عھده دار وظایف زیر است
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 وحدت رویھ قضایي و انجام مسئولیتھایي كھ طبق قانون بھ آن محول مي شود بر 
قضات دیوان با رای . تعیین مي كند تشكیل مي گرددقانوناساس ضوابطي كھ 

.قضات دادگستری انتخاب می شوند

م یکصد و چھلاصل 
 عادل و آگاه بھ امور از میان قضاترییس دیوان عالي كشور و دادستان كل باید 

توسط قضات دیوان عالی کشور  با سابقھ حداقل پانزده سال کار قضائیقضایي
عزل آنھا در اختیار ھمین .برای مدت پنج سال، غیر قابل تمدید، انتخاب شوند

 آنان با رئیس قوه قضائیھ قبول استعفای.دیوان و با اطالع مجلس خواھد بود
.است

مچھل و یکاصل یكصد و 
بوسیلھ قانون معین مي ,با رعایت اصول قانون اساسیصفات و شرایط قاضي 

.شود

م چھل و دواصل یكصد و 
ت جرم یا اثباقاضي را نمي توان از مقامي كھ شاغل آن است بدون محاكمھ و 

ضمنًا نمی .ائم منفصل كردتخلفي كھ موجب انفصال است بھ طور موقت یا د
 بدون رضاي او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر بھ اقتضاي مصلحت توان

 نقل و انتقال . دیوان عالي كشور و دادستان كل, رئیس قوه قضائیھجامعھ با تصمیم
.دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كھ قانون تعیین مي كند صورت مي گیرد

مچھل و سواصل یكصد و 
و رسانھ ھا بھ طور اعم  علني انجام مي شود و حضور افراد  بھ طورمحاكمات

بالمانع است مگر آنكھ بھ تشخیص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي یا 
نظم عمومي باشد یا در دعاوي خصوصي طرفین دعوي تقاضا كنند كھ محاكمھ 

.علني نباشد

م چھل و چھاراصل یكصد و 
 باید مستدل و مستند بھ مواد قانون و اصولي باشد كھ بر اساس آن احكام دادگاھھا

دادگا ھھا باید در احکام خود بھ تمام استدالالت طرفین .حكم صادر شده است
اشاره کنند و دالیل قبول یا رد آنھا را صریحًا و بھ طور کامل و جداگانھ بیان 

.دارند

م چھل و پنجاصل یكصد و 
 و  را در قوانین مدونھی حقوقیكند حكم ھر دعواقاضي موظف است كوشش 

و اصول عرفبا استناد بھ در صورت امکان  بیابد و اگر نیابد رویھ ھای قضائی
حكم قضیھ را صادر نماید و نمي تواند بھ بھانھ سكوت یا نقص یا اجمال یا حقوقی 

.تعارض قوانین مدونھ از رسیدگي بھ دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

م چھل و ششیكصد و اصل 
ھیچ فعل یا ترك فعلي بھ استناد قانوني كھ بعد از آن وضع شده است جرم
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. محسوب نمي شود

م چھل و ھفتاصل یكصد و 
قضات دادگاھھا مكلفند از اجراي تصویبنامھ ھا و آیین نامھ ھاي دولتي كھ مخالف 

مجریھ است  یا خارج از حدود اختیارات قوه موضوعھبا قوانین و مقررات 
موضوع را , و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروحخودداري كنند

,در ھر حال.جھت تصمیم گیری عمومی بھ اطالع دیوان عدالت اداری برسانند
 مي تواند ابطال این گونھ مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا شخصیھر 
عادل تعرفھ وکالت شخص مستحق دریافت پاداش م,در صورت اثبات مدعا.كند

جریمھ یا مجازات افراد تصویب .بھ ھزینھ دستگاه اجرائی خوانده خواھد بود
.کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعیین خواھد کرد

م چھل و ھشتاصل یكصد و 
ھر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضي در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر 

ص ضرر مادي یا معنو ي متوجھ كسي گردد در صورت تقصیر، مقصر مورد خا
 ضامن است و در غیر این صورت خسارت بھ وسیلھ دولت جبران مي شخصًا

.طبق قانون جبران خواھد شدشخص متضررضررشود، و در ھر حال 

چھل و نھماصل یكصد و 
براي رسیدگي بھ جرائم مربوط بھ وظایف خاص نظامي یا انتظامي اعضا ارتش

 محاكم نظامي مطابق قانون تشكیل مي گردد، ولي بھ ,روھای مسلحو سایر نی
جرائم عمومي آنان یا جرائمي كھ در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در 

بخشي از قوه دادستاني و دادگاھھاي نظامي.محاكم عمومي رسیدگي مي شوند
 مشمول اصول  از جھت طرز انتخاب قضات و سایر ترتیباتقضاییھ كشور و

.بوط بھ این قوه ھستندمر

م پنجاھاصل یكصد و 
بھ منظور رسیدگي بھ شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت بھ مامورین یا 

واحدھا یا آیین نامھ ھاي دولتي و احقاق حقوق آنھا، دیواني بھ نام دیوان عدالت 
انتخاب اعضای  این دیوان با قضات دادگستری، و .اداري تاسیس مي گردد

حدود اختیارات و نحوه عمل .اب و عزل رئیس آن با اعضای این دیوان استانتخ
.این دیوان را قانون تعیین مي كند

م پنجاه و یکاصل یكصد و 
بر اساس حق نظارت قوه قضاییھ نسبت بھ حسن جریان امور و اجراي صحیح 

ر زی"سازمان بازرسي كل كشور"قوانین در دستگاھھاي اداري سازماني بھ نام 
 انتخاب رئیس سازمان با معرفی رئیس .نظر رییس قوه قضاییھ تشكیل مي گردد

قوه قضائیھ، برای یک دوره پنج سالھ غیرقابل تمدید، و عزل وی با درخواست 
قبول استعفای وی با رئیس .رئیس قوه قضائیھ، بر عھده دیوان عالی کشور است

 سازمان را قانون تعیین مي  حدود اختیارات و وظایف این.قوه قضائیھ خواھد بود
.كند
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رسانھ ھای ملی–فصل دھم 

وم دپنجاه واصل یكصد و 
 و مصالح قوانینایران، آزادي بیان و نشر افكار با رعایت ملی در صدا و سیماي 

ي ایران با لنصب و عزل رییس سازمان صدا و سیماي م.كشور باید تامین گردد
ركب از نمایندگان رییس جمھور و رییس  است و شورایي ممجلس شورای ملی

نظارت بر این سازمان) نفرسھھر كدام (ي لقوه قضاییھ و مجلس شوراي م
و نیز ،سازمان و نظارت بر آناین خط مشي و ترتیب اداره .خواھد داشت

شرایط ایجاد و اداره سایر رسانھ ھائی کھ با بودجھ عمومی اداره می شوند را 
.ی ملی تعیین می کندقانون مصوب مجلس شورا

 شوراي عالي امنیت ملي-دھم  یازفصل
م سوو پنجاه اصل یكصد و 

بھ منظور تامین منافع ملي و پاسداري از تمامیت ارضي و حاكمیت ملي، شوراي 
:عالي امنیت ملي بھ ریاست رییس جمھور، با وظایف زیر تشكیل مي گردد

. امنیتي كشور- تعیین سیاستھاي دفاعي -1
 تدابیر كلي زمینھ در مقننھ و قضائیھ,قوای مجریھ ھماھنگ نمودن -2

. امنیتي -دفاعي 
خطرات  بھره گیري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابلھ با -3

.تھدیدھاي داخلي و خارجي و 

:اعضاي شورا عبارتند از
.مقننھ و قضائیھ,مجریھ روساي قواي -
.یروھاي مسلح نمشترک رییس ستاد -
.ھوائی و دریائی,نیروی زمینی عالیترین مقام -
مسئول امور برنامھ و بودجھ -
.جلس نماینده بھ انتخاب مسھ-
.منیت ملیاو  وزراي امور خارجھ ، كشور، -
حسب مورد وزیر مربوط-

شوراي عالي امنیت ملي بھ تناسب وظایف خود شوراھاي فرعي از قبیل شوراي 
ریاست ھر یك از شوراھاي فرعي .و شوراي امنیت كشور تشكیل مي دھددفاع 

با رییس جمھور یا یكي از اعضاي شوراي عالي است كھ طرف رییس جمھور 
حدود اختیارات و وظایف شوراھاي فرعي را قانون معین مي كند .تعیین مي شود

.و تشكیالت آنھا بھ تصویب شوراي عالي مي رسد

نگري در قانون اساسي باز-دھم دوازفصل 

پنجاه و چھارمصل یكصد و ا
و درک ضرورت,تغییر نیازھا و دانش بشر,با توجھ بھ تحول جوامع بشری
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بازنگري در قانون اساسي , تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان
: بھ ترتیب زیر انجام مي گیرد امکان پذیر است وایران

ازنگری یا تتمیم قانون اساسی بھ درخواست اکثریت در صورتی کھ ضرورت ب
 شورای م مجموع نمایندگان مجلسسھ چھار تصویب مطلق نمایندگان مجلس بھ

یا از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن در کشور ,ملی برسد
 و  بازنگري قانون اساسي با تركیب زیراز مجلس درخواست شده باشد، شورای

:جھت تھیھ اصالحیھ یا متمم این قانون تشکیل می شودئیس مجلسبھ ریاست ر
 روساي قواي سھ گانھ-1
 قضات دادگاه قانون اساسی-2
ت وزیرانئھیوزراء بھ انتخاب  نفر از پنج-3
بھ انتخاب قضات دیوان عالی کشور نفر از قوه قضائیھ پنج-4
خاب مجلس بھ انتيل نفر از نمایندگان مجلس شوراي مده-5
ھا بھ انتخاب مجلسدانشگاھاعضای ھیئت علمی  نفر از پنج-6

تصویب اكثریت مطلق شركت باید طی یک ھمھ پرسی بھ مصوبات شورا 
.كنندگان برسد

ھیئت نظارت بر ھمھ  بر عھده حسن اجرای ھمھ پرسیمسئولیت نظارت بر 
پنج نفر ,ت دولتپرسی متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور بھ انتخاب ھیئ

نماینده قوه قضائیھ بھ انتخاب دیوان عالی کشور و بیست و پنج نفر از نمایندگان 
 دادگاه قانون اساسی صالحیت . استمجلس شورای ملی بھ انتخاب مجلس

رسیدگی بھ شکایات از تصمیمات ھیئت نظارت بر ھمھ پرسی را دارا خواھد 
.بود

.سی وسایر موارد را قانون تعیین می کند شورا، تفصیل ضوابط ھمھ پرشیوه كار
*********
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قطعنامھ

اتحاد برای دمکراسی

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران، با توجھ بھ دستآوردھا و تجربیات تاریخی 
جوامع بشری، بھ ویژه تجربیات دھھ ھای اخیر در کشورمان ایران، حمایت خود 

 در قانون اساسی بر پایھ اصول زیر اعالم می کنیم و را از ضرورت بازنگری
از آحاد مردم ایران دعوت می کنیم در تدقیق این اصول و تدوین نسخھ نھائي 

:قانون اساسی فعاالنھ مشارکت فرمایند

 بر اساس خرد جمعی جامعھ و با بھره  بر سرنوشت خویشحاکمیت ملت،1
گیری از دستآوردھای دانش در جوامع بشری،

,از جملھ حقوق مدنی، ، رعایت آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر2
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در کشور با توجھ کامل بھ میثاق ھا ,سیاسی

، )1966(وکنوانسیون ھای بین المللی از جملھ میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
کلیھ ، کنوانسیون رفع )1966(میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی 

، و )1989(و کنوانسیون حقوق کودک )1979(اشکال تبعیض علیھ زنان 
تدوین مقررات کشور با رعایت این حقوق،

ھمھ حقوق انساني، سیاسي، ، برخورداری غیرتبعیض آمیز زن و مرد از 3
 و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت،اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي

ض بھ افراد، متفتیش عقاید، ممنوعیت 4 یا ابراز  داشتن دلیل بھ واخذه و تعر
،عقیده

، ممنوعیت ھرگونھ گزینش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،5
، آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذھبی و غیرمذھبی و انجام مراسم اعتقادی و 6

تا,ادیان و مذاھب) وصیتازدواج، طالق، ارث و( شخصیھ رعایت احوال
ص دادگاه ھا مخالف قوانین موضوعھ کشور نظم ,حقوق بشر,جائیکھ بنا بھ تشخی

,نباشد)بھ مفھوم حقوقی آن(عمومی و اخالق حسنھ 
، آزادی داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانھ ھای مذھبی و غیرآن،7
بدون در نظر  از حقوق مساوي گروه ھام و واقا,آئین ھا، برخورداری کلیھ8

،رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینھا,اعتقاداتعواملی چونگرفتن 
آزادی ، صنفياحزاب، جمعیت ھا، انجمن ھاي سیاسي و، آزادی کامل تشکیل 9

و آزادی پیمایي ھا، تشكیل اجتماعات و راه راه اندازی رسانھ ھای گروھی،
اعتصاب بھ عنوان مھم ترین ابزارھای احقاق حق،

حیثیت ، جان ، مال ، و مصونیت ، ت شخصی، تضمین حق حیات و امنی10
ض ص از تعر ،حقوق ، مسكن و شغل اشخا

و حق دسترسی , غیرانسانی یا تحقیرآمیز،، نفی ھرگونھ رفتار یا کیفر ظالمانھ11
ھمھ بھ دادرسی عادالنھ،
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 و آزار جسمی یا روحی بھ ھر دلیل از جملھ ھر گونھ شكنجھ، ممنوعیت 12
یا ات و یا برای عمل ممنوع تفتیش عقاید،یا كسب اطالعبراي گرفتن اقرار و 

ھتک حرمت از متھم یا مجرم محکوم، ممنوعیت ایجاد بازداشتگاه ھای غیر 
رسمی و ضرورت باز بودن درب کلیھ زندانھا بھ طور شبانھ روزی و در تمام 

کھ توسط مردم (قوه و نمایندگان مجلس روزھای سال بھ روی بازرسان ویژه سھ 
، و نیز نمایندگان ارگان ھای )می شوندانتخابور مستقیم و بالواسطھبھ ط

ضرورت مجازات  و رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعًا یا منفرداً،
این موارد،متخلف از شدید 

بھ ھر عنوان، تحت ھر شرایط و بھ ھر شکل اعم از ، لغو مجازات اعدام، 13
 و دیگر اشکال متصور،تیرباران، حلق آویز کردن، سنگسار،

رفاه مطلوب و ,، تحقق حق برخورداری آحاد جامعھ از تندرستی و بھداشت14
و تحصیل ,خدمات اجتماعی,مسکن,پوشاک,شایستھ انسان از جملھ خوراک

رایگان،
ا رعایت اصل حاکمیت رای  ب، رعایت و تضمین تفکیک و استقالل کامل قوا،15

مردم،
مستقیم و بالواسطھ  آرا عمومي از راه انتخابات ء بھاتكا، اداره امور کشور با16

توسط مردم از جملھ از طریق انتخاب مقامات عالیھ سھ قوه مقننھ، مجریھ و 
 شوراھای منطقھ ای و  وقضائیھ، مقامات ارشد اجرائی منطقھ ای و محلی،

مشاركت مردم در تعیین سرنوشت سیاسي ، اقتصادي ،  تضمین  ومحلی،
,و فرھنگي خویشاجتماعي 

، با بازنگري در قانون اساسي، در نظر گرفتن راه ھای قابل دسترس برای 17
و درک ضرورت تحول ,تغییر نیازھا و دانش بشر,توجھ بھ تحول جوامع بشری

,در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان
ا ، تضمین استقالل و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور، ضمن داشتن تعامل ب18

,سایر کشورھا
، احترام بھ سایر ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورھای جھان،19
، ھمکاری با نھادھای بین المللی جھت استقرار و توسعھ حقوق بشر، صلح و 20

.بھبود شرایط زیستی در جھان

حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
1388بیست و چھارم مھرماه 

اریخ مربوط است بھ زمان نگارش قطعنامھ اتحاد برای دمکراسی کھ این ت:توضیح اضافھ شده(
.)مبنای تنظیم پیش نویس پیشنھادی قانون اساسی نوین قرار گرفت
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