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با گرامي داشت ياد احمد كسروي ، كورش آريامنش ، منوچهر فرهنگي و هزاران 
ي و برپايي دموكراسي ي ديگر ، كه در راه آزادي ، برابرو خردگرازن و مرد فرزانه 

بنيادهاي سياسي و اجتماعي و  دست اندازي ماليان دزد و دغل به  بهو پايان دادن
و در اين راه جان  بپاخاستندديني دليرانه ن پندارهاي ويرانگر به دور انداخت

حكومت  ( دموكراسيوشتار را به پيكارگران و شيفتگان برپايي اين ن .سپردند 
  .  در ايران ، پيشكش مي كنم )مردمي 

  

  

  

  

  

نامزدي براي گزينش و حق شهروندان و آزادي هاي شهروندي و اجتماعي برابري 
به نامزدهاي برخاسته از ميان ، حق دادن راي در بنيادهاي سياسي كشور 

كوتاه كردن دست هاي پندارهاي مردم فريب دين و و پايان دادن به شهروندان 
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با بهره تنها هاي سياسي ، اجتماعي و زندگي شهروندان ان از بنيادناپاك مالي
انجام ) دموكراسي ( و برپايي حكومت مردمي  بينش و  دو گوهر خردگرفتن از

   .شدني است 

با  در درون كشور شيعه  فاشيست فرقهتحكوم سال گذشته ، 35ي در درازا
 در بيرون از كشور هر  ومردم را سركوب نمودهاهريمني سپاه پاسدار نيروي 

را ي هاي اين حكومت بيداد اي ايراني ، نامردمي ها و دزدانديشمند خردگر
 و يا  با فرستادن جوخه هاي مرگ ددمنشانه او را نابود كردهآشكاركرده است ،
در دادگاه هاي بي بنياد  دادخواست هاي وادار مي كند ، با دادنمزدوران خود را 

از سنگين وكيل مزد دست دادگاه ها ودر زير هزينه هاي او را كشورهاي بيگانه ، 
  .د پاي در آو

 اين نوشته، ديگر برآن شدم ، به سان سدها نوشتار  با آگاهي از اين نامردمي ها ،
   .بگذارم ام در دسترس هم ميهنان آزاده پژوهشي را بي ن

          

       

  

           

  ؟دموكراسي چيست 
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و برپايي     شيعه  براي رهايي از حكومت فاشيست فرقه              
  .  را بياموزيمارزش هاي بنيادي آندموكراسي 
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  :پيش گفتار    

حكومت (  ي ل دموكراسپژوهش و بررسي اصو،  در اين نوشتار انگيزه ي بنيادي
كه به دست ناپاك ماليان كشوري و برپايي آن در ايران زمين است ، ) مردمي 

 بيگانگان به ويژه انگليس براي تامين منافع . دزد و دغل روبه نابودي است 
 را بر مردم ايران تحميل فاشيست فرقه شيعه دارند ، حكومت  آنبيشماري كه در

 اين .ويژه روس و انگليس در ايران تازگي ندارد دخالت بيگانگان به . كردند 
 در عيل صفوي آغاز شد ، انگليس كه با دولت عثمانياسملت ها از شاهي ادخ

از وي خواست براي رويارويي با سلطان سليم فرقه شيعه را به راه د ،   بوجنگ
پا شناسه ي ايراني خود را زير گرفتار خرافات ، فريب مردم اسمعيل براي  . اندازد

به مردم ، با دستكاري كردن در زندگي نامه جدش شيخ صفي الدين گذاشت و 
در شيعه  فرقه ويرانگر حميلتو براي است  ) سيد ( كرد ، كه تازي زاده وانمود

در دوره ي شاه عباس ، انگليس براي نفوذ هرچه . تبريز سيل خون به راه انداخت 
 تقويت ارتش به ايران فرستاد پوششران دو تن از مامورين خود را در بيشتر در اي

ارس و چون در آن زمان پرتغالي ها كشتي هاي جنگي خود را در جنوب خليج پ
 و ون راند دوستي ، پرتغالي ها را بيرمستقركرده بودند ، انگليس به دست آويز

رقابت دو كشور روس و انگليس براي  . س در آن جا براي هميشه النه كردسپ
دستيابي به آب هاي  به روز افزايش يافت ، روس ها در آرزوي دخالت در ايران روز

 و دست يافتن به شبه جزيره ي هند  و انگليس براي ايجاد گرم خليج پارس
به هندوستان مستعمره ي خود به ويراني ايران كمر سدي جلوي پيشروي روس 

اكم انگليس با بر انگيختن حاكم هرات و قندهار و روس با برانگيختن ح .بستند 
گرجستان ، اين سرزمين ها را از ايران جدا كردند و اين سرآغاز تجزيه ي ايران 

بود ، روس در سه جنگ ، آران ، ارمنستان ، سغديان و خوارزم را گرفت و انگليس 
را از ) كابل ، قندهار ، هرات و بلخ ( و بخشي از خراسان بزرگ نيمي از بلوچستان 

، دارسي انگليسي حق اكتشاف و بهره  اجاردر دوره ي مظفر  ق. آن خود كرد 
ار نگليس واگذبرداري نفت جنوب را به دست آورد و سپس اين امتياز را به شاه ا
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كرد ، روس با پشتيباني حزب توده خواهان بهره برداري نفت در شمال كشور شد 
.  

در دوره ي محمدعلي شاه ، دو دولت روس و انگليس براي پايان دادن به رقابت 
  . خود در ايران ، خودسرانه ايران را ميان خود بخش كردند هاي 

   
ايرانياني كه به كشورهاي غربي سفر كرده و به پيشرفت دانش ، برپايي دموكراسي 

و حق گرينش در بنيادهاي سياسي و حق راي دادن به  برابري آزادي ،" 
يادهاي نامزدهاي برگزيده از ميان خود و پايان دادن به دخالت كشيشان در بن

 پي برده بودند ، در آرزوي برپايي دموكراسيمردم آن سامان " سياسي و اجتماعي
برآن شدند ، با آگاه كردن مردم و يك پارچگي ميان آنان ، به حكومت خودكامه 

در امور دخالت شاهان  بي جربزه قاجار پايان داده و دست ماليان خودكامه را از 
ر راستاي اين انديشه ، جنبش برپايي د. كوتاه كنند و زندگي مردم  كشور

  .  آغاز شد "  مي خواهيم ما عدالتخانه" دموكراسي ، با شعار 
در نخستين روزهاي جنبش آزادي و بيداري مردم ايران ، ماليان  ، كه برپايي 

دموكراسي را مرگ خود مي دانستند ، برنابودي آن كمر بستند و با زير پا 
، راه فريب را پيش مردم  ها و حقوق بنيادي گذاشتن اصول  برابري ، آزادي

گرفتند ، و به مردم چنين وانمود كردند ، كه دموكراسي به درد مردم كشورهاي 
 آگاه و  مردم نا كمترين سازشي ندارد وغربي مي خورد و با زندگي مردم ايران 

   ساده دل را فريب دادند 
  

ي و همه دانش يز با دموكراسنا گفته نماند ، پيش از سده ي روشنايي ، كشيشان ن
آزادي خواهان را به جرم دگرنديشي زنده در آتش گداخته مي ها مخالف بودند ،  

سده ي روشنايي و انديشمندي ، هنگامي آغاز شد ، كه مردم خرد و . انداختند 
  . كردند ) لوح محفوظ ( و سرنوشت باور   بينش را جايگزين اعتقاد ، ايمان ، 
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ني با پيش كشيدن خرد و بينش ، كه از ارزش هاي فرهنگي ايران انديشمندان ايرا
زمين است ، كوشش كردند ، با رايزني و هم پرسي  و بهره گيري از اين دوگوهر 

ولي . هستي بخش ، مردم را براي به دست آوردن آزادي و برابري برانگيزند 
يان حتي گسترش اين انديشه در كشوري كه اكثريت مردم  بي سواد بودند و مال

با برپايي دبستان مخالفت مي كردند و در مكتب ها تنها به خواندن بخش كوچكي 
از قران ، بي آن كه مفهوم اين نوشته ي سرپا ضد و نقيض را بفهمند ، بسنده مي 

كردند و با داستان هاي بي بنياد خرافات ، فالگيري ، دعانويسي ، جن گيري و 
تار كرده بودند ، كه براي ارزش هاي فرهنگي مرده پرستي ، مردم را آن چنان گرف

انديشمند . كه تامين كننده ي آزادي وبرابري آنان بود ، رغبتي نشان نمي دادند 
خرد گراي دوره ي بيداري ، ميرزا آقا خان كرماني در سه مكتوب مي 

نويسد ، اگر يكي از كتاب هاي محمد باقر مجلسي را كه در آن سد ها 
رد و سرا پا خرافات است ، به پيشرفته ترين كشور داستان به دور از خ

جهان ببرند و از مردم آن سامان بخواهند ، تا آن را بخوانند ، تا سه نسل 
مردم اين كشور اسير خرافات مي شوند و  رهايي آنان از پندارهاي به دور 

  .از خردمندي فرقه شيعه غير ممكن مي شود 
  

خان ها و شاهزاده هاي ماليان ، دم و بيداد  در اين ميان ، بينوايي و گرسنگي مر
 از هر ستمي به وور را از آن خود كرده قاجاركه همه ي سرزمين هاي آباد كش

 اين در. مردم  فرو گذار نمي كردند ، دشواري بزرگي براي آگاه كردن مردم بود 
 ود مي انديشيد ،  با برپايي دموكراسينابساماني ها ، انگليس كه تنها به سود خ

ماليان    ، براي تامين خواسته هاي خود ، به ماليان دغل نياز داشتمخالف بود و

اين نابخردان به اين دست آويز ، كه را  به جان انديشمندان انداخت و 
مسلمان شدن ميرزا ملكم خان دروغي بيش نيست ، وي را از ايران راندند 

ا از ميرزا ملكم و ايراني فرزانه حسن تقي زاده را كه  اصول دموكراسي ر
جرم فساد مسلك سياسي و منافات مسلكش با «   خان فرا گرفته بود به



 ٨

پندارهاي واپسگراي فرقه شيعه را با  و از ايران بيرون كردند» اسالميت 
نام مسخره ي مشروطه بر مردم تحميل كرده و ايرانيان را از برابري ، 

زينش در مجلس و ي گنامزدي برا( آزادي و حقوق بنيادي ، حق حاكميت 
بي بهره كردند ) دادن به نامزدهاي برخاسته از ميان خود  راي دولت و حق

 مجلس را منحصر به شاهزادگان ايران ستيز قاجار ، خان ها و مالكين و بازاري ها .
 كردند ، در هنگام راي گيري به پاي صندوق هاي راي  موظفراكردند و مردم 

  .ز سوي دولت راي دهند رفته و به نامزدهاي تعيين شده ا
  
 يارات و حقوق خود موافق نبود ، بامحمدعلي قاجار كه با محدود شدن اخت 

 روس براي سركوب مردم آزادي .برنابودي مشروطه كمر بست  همكاري روس
ولي .  هزار تن سرباز پياده كرد 3انزلي  و در هتصرف كردرا اين شهر ، خواه تبريز 

براي بر هم زدن مالها در ميان مردم ، كوشش روس  انگليس وبا نفوذ روز افزون 
 12از عزل محمدعلي شاه ، احمد ميرزا پسر پس مردم   وكار ساز نشدمشروطه 

تنها نامي از ايران برجاي ، در دوره ي شاهي او  . ساله اش را به جاي او گماشتند 
  . مانده بود 

  
ت ضيا طباطبايي را به نخس، انگليس براي تامين منافع دراز مدت خود در ايران 

، او براي نخست وزيري و تامين منافع انگليس كار آمد نبود قدرت رسانيد و چون 
  . ميرپنج را كه وزير جنگ شده بود ، روي كار آورد خان رضا 

  
دم هم چنان از  برابري و آزادي هاي  ساله شاهي پهلوي ، مر50در دوره ي 

اي سياسي گزينش در بنياده حق نامزدي براي (  حاكميت دي و حقشهرون
 مجلس هم چنان در دست سرمايه داران ، مالكين و . بي بهره بودند )كشور

  .شاهزاده هاي قاجار و سر سپردگان شاه بود 
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شاه براي فريب مردم جهان ، براي وانمود كردن به پاي بندي به قانون ، مجلس 
 عضو 60 اين مجلس كه  در. سنا را  ، به شيوه ي كشورهاي غربي به راه انداخت 

گزيد و سي تن مي سي تن آنان را خود بربي اساس مشروطه ، برابر قانون داشت ، 
ديگر را ، كه انتخابي بودند و مي بايست از سوي مردم برگزيده شوند ، در پشت 

 در اين .بود نمايشي بيش نسناتورها انتخابات به درستي ن مي كرد و يپرده تعي
ادگان قاجار و نخست وزيران پيشين و بهاييان گرد آمده مجلس تني چند از شاهز

در عمل سياهي لشكري اين برگزيده شدگان بودند ، با همه ي اين نيرنگ ها ، 
  .بيش نبودند 

   
  

 ، انگليس ، مال خميني سرسپرده ي خود را با دادن پول 1342در خرداد سال 
ران عده يي از ارازل و در ته. وادار به شورش و هرج و مرج در تهران و قم كرد 

 مذهبي ها دست به شورش زدند ،  قم طلبه ها و عده يي از بازاري ـاوباش و در
و شماري از ماليان و شورش انتظامي شورش را سركوب كرده ارتش و مامورين 

ادگاه نظامي تحت پيگرد قرار  در دبه دستور شاهكنندگان را دستگير كردند و 
 علنا دخالت كرد و انگليس براي رهايي مال خمينيدر اين ميان دولت  . رفتندگ

. از تعقيب كيفري او دست بردارد و او را به تركيه تبعيد كرد شاه  ناگزيرشد ، 
به كه بازيچه خميني شده بودند  را شماري از شورش كنندگان  نظامي بيدادگاه 

سيد ، خميني هنگامي كه به تركيه ر . محكوم كرد زندان هاي طوالني رباران وتي
د ، ند ، ناگزير شتي ها حق پوشيدن عبا و عمامه نداشتچون برابر قانون تركيه مف

از آن جا كه ديگر نمي توانست مردم را سر ولي  . عبا و نعلين را به دور اندازد
هم ، تبعيد  سال 14و در درازاي  . خود را به نجف رسانيد  كيسه كند ، با نيرنگ 

   .وفادار ماند چنان به سرسپردگي به انگليس 
  . آخرين هوشدار انگليس به شاه بود  ،بركناري مصدق
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كه فرح  ود وسال هاي بعد ، شاه كه از نمايش و اداي دوحزبي بودن خسته شده ب
، رضا قطبي ، فريدون  هوشنگ نهاوندي كابينه يي در پشت پرده بااز مدتي پيش 

و در همه كارها دخالت ، به راه انداخته بود و منوچهر گنجي جوادي ، حسين نصر 
 به راه اندازدرا يك حزبي رژيم ،  شاه را وادار كردبه رهنمود اين كابينه مي كرد ، 

. آشكار تر ساخت  با اينكار نابخردانه چهره ي زشت حكومت خود كامه راشاه و 
همين فرومايگان شاه را وادار كردند ، بر خالف قانون اساسي ، رهبري اين حزب را 

او خواسته ي آنان را . گيرد و مردم را ناگزير به عضويت اين حزب كند بر دوش ب
مترسك .  ، از حكومت هاي كمونيستي پيشي گرفت پذيرفت و با اين زشتكاري

هايي كه در احزاب نمايشي نقش مخالف را بازي مي كردند ، دست در دست هم ، 
زرگ بيني شده شاه كه دچار بيماري خود ب. به عضويت حزب رستاخيز در آمدند 

هركس كه  عضو حزب رستاخير نشود :  گفت ان بود ، به سفارش همين فرو مايگ
او بر اين پندار بود ، كه كشور از آن او است و  . ، پاسپورت بگيرد و از كشور برود 

خفقان سياسي بيداد مي كرد و مردم و . براي مردم كمترين حقي نمي شناخت 
 دموكراسي و پيشرفت آن در كشورهاي آزاد جهان  از ، به ويژه دانشگاه ديده ها

  .كمترين شناختي نداشتند 
  

بيماري سرطان او را ناتوان  كتاتورها يك تنه فرمان مي راند و به سان ديشاه ،
كه در كشور بودند خانه نشين كرده و يا را انديشمنداني  انگشت شمار .ده بود كر

 هايي ، كه او را دوره كرده بودند ، چاپلوسناگزير به رفتن از ايران كرده بود و 
توان انجام كار سازنده يي را نداشتند  ، فرح كه مرگ شاه را حتمي مي دانست و 

كم ترين مهري به ايران در دل نداشت ، اميدوار بود با دو ميليارد دالر هستي 
 همكاري كا از سرگيرد ، با تاراج شده ، زندگي خود را در كشورهاي فرانسه و امري

دادن به سردرگمي ها برآن شد ، شاه در يك پيام در  ، براي پايان مين كميتهه
حسين نصر به رهنمود . مردم ستيزي ها را بر دوش بگيرد  و تلويزيون ناراستي ها

آن را به شاه داد و از او فرح  1357 آبان ماه 16در اين كميته ، پيام را نوشت و 
  توان ارزيابي و نتايجزگو بكند ، شاه بيمارباي خواست ، آن را در يك پيام تلويزيون
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 ترتيب پخش اين پيام را داد رضا قطبي مدير تلويزيون  فورا، نداشت  را اين نوشته
  . كرد بيمار كه توان ارزيابي و نتايج شوم آن را نداشت ، آن را بازخوانيو شاه 

  
 با اعتراف به و. ن پيام انقالب شما را شنيدم م:  دراين پيام ، شاه به مردم گفت 

زيرپاگذاشتن قانون ، فساد و بيداد حكومت خودكامه شاهي ، دوباره سوگند ياد 
 اساسي و آزادي هاي شهروندان ، باكرد ، كه از اين پس با ارج نهادن به قانون 

انجام انتخابات آزاد و برپايي دولت قانوني ، عدالت اجتماعي را تضمين كرده و 
  .رد جلوي بيداد و فساد را بگي

  
حكومت سريع  فروپاشيخودكشي سياسي شاه بود و موجب اين پيام نا به هنگام ، 

 سرسپرده به انگليس و چماقداران ان ماليبا شنيدن اين پيام  . پادشاهي شد
فداييان اسالم ، كه در ميان مردم نفوذ كرده بودند ، با آتش زدن ماشين ها و 

  .افزودند  ه شورش و هرج و مرج خرابكاري در تهران و شهرهاي بزرگ بر دامن
  

شاه ناگزير به فرار از كشور شد و كشور را به ارتشبد  عباس قره باغي و حسين 
نا گفته نماند ،  حسين فردوست ( فردوست ، خود فروختگان به انگليس  سپرد ، 

  در انگلستان 6چندين بار دوره  هاي اطالعات را در اينتليجنس سرويس ،  ام آي 
اين نابكاران در نشستي ) . بود  خواسته هاي انگليسمجري سال ها بود و گذرانده 

ربيعي فرمانده  ارتش تصميم گرفتند ،  ، بر تسليمبا مقدم رييس پيشين ساواك
افسران لي  و د كرده بود ، دم فروبستنيروي هوايي ، كه پنهاني با ماليان زد و بن

 ناكامي خود را پيش بيني كرده عباس قره باغي كه. ديگر با آنان مخالفت كردند 
اه بود ، با جوخه هاي مرگ افسران مخالف را يكي پس از ديگري كشت و به همر

عباس قره باغي در كشتار سپس .  همكاري كرد فردوست پنهاني با خميني
ست ساواما را به بازماندگان رژيم در بيدادگاه خميني شركت كرد و حسين فردو

با پول كالني ، كه از اين نامردمي پس از اين خيانت ي  عباس قره باغ.راه انداخت 
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ر پاريس و د  دچند سال بع. ها به جيب زده بود ، آسوده خاطر راهي پاريس شد 
  . حسين فردوست در تهران با ننگ و بدنامي مردند 

رگترين اشتباه شاه بيمار هنگامي كه در پاناما بود ، گفت ، بازخواني اين پيام بز
كه با ياري فرح از ايران آمده بود به  جوادي فريدوند ، در اين ميان تاريخي من بو

شاه با ديدن او پي برد ، كه فرح و يارانش او را فريب داده اند و با . پاناما رسيد 
       . خشم مي گويد اين نابكار را از جلوي چشم من دور كنيد 

  
 شاه پشتيباني كردند و كشورهاي غربي و به ويژه انگليس و امريكا ساليان دراز از

 ا و براي خوشĤيند انگليس با . او براي ماندن بر سرقدرت در اختيار آنان بود 
اعراب انگليس داد تا به زيرپاگذاشتن قانون اساسي مجمع الجزاير بحرين را به 

  . د خودواگذار كنسرسپرده و زير فرمان 
  

كشورهاي صادر ت سشبا افزايش ناگهاني بهاي نفت در نكشورهاي غربي كه 
كننده ي نفت ، دچار بحران اقتصادي شده بودند ، شاه را مقصر مي دانستند و 

افزوده بر آن شاه بيمار بود و جانشيني نداشت ، كه منافع كشورهاي غربي را 
 او را رها كردند ، جهان در گوادلوپ  كشور سرمايه داري 7سران  تضمين كند ،

ن  او به بن بست رسيدند  ، مارگارت تاچر كه   از آن جا كه براي تعيين جانشيولي
مي تواند مردم را سركوب كرده و  به آساني ي حكومت خودكامه دينمي دانست ، 

ش با به راه انداختن شور 42خميني را كه در خرداد ،  منافع آنان را تضمين كند 
رد معرفي ك، بهترين گزينه براي جانشيني شاه سرسپردگي خود را نشان داده بود 

همزمان با آماده قرار بر اين شد ، كه  كشورهاي غربي پس از موافقت سران. 
، خميني را براي شخصيت عليه شاه پادشاهي و برانگيختن مردم كردن فروپاشي 

سلمان رشدي در كتاب آيه هاي شيطاني آن را بازگو . (  به لندن ببرند سازي 
ولي از . ) همين افشاگري بود  يكي از علل فتواي خميني به قتل اوو   كرده است

آگاه بوده و امكان به انگليس يران از خودفروختگي ماليان مردم اكه آن جا ، 
.  روبرو شود با مخالفت آنانعليه شاه تبليغات براي  برانگيختن مردم داشت ، 
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رييس جمهور فرانسه اين كار را بردوش گرفت و خميني را در ژيسكادستن 
   .  پاريس پذيرا شد

يني هنگامي كه به پاريس رسيد ، هنوز نمي دانست كشورهاي غربي چه خم
گفت ، در اين قطب زاده و چند بازاري خواب خوشي براي او ديده اند ، به صادق 

صادق قطب زاده به وي گفت ، شما را براي . جا خانه يي براي من بخريد 
  .كاربزرگي به اين جا آورده اند و بزودي به ايران خواهيم رفت 

در اختيار دالر  ميليون 200 براي انجام تبليغات در ايران تنها دولت آمريكا
ستون پنجم خود و ماليان در همه جا و دادن پول به خميني گذاشت و انگليس با 

و اوباش و را عليه شاه برانگيختند به ويژه در مساجد مردم نادان و گرفتار خرافات 
يدن اتوبوس ها و كاميون ها در شهرها به  براي آشوب و بي نظمي ، سوزانارازل را

  .راه انداختند 
فرانسه براي شخصيت سازي خميني  به روزنامه نويسان و رسانه ها پول زيادي 

پر تيراژترين يكي از كه ( داد ، تنها ميشل تاتو روزنامه نويس معروف لوموند 
خميني زي پا دروغ براي شخصيت سااسر مقاله 50 ، بيش از )روزنامه فرانسه است

را در مدتي كه  هزينه هاي خميني و باند او دولت فرانسه  افزوده برآن . نوشت 
 و هريك بازاري ها به پاريس آمدهبسياري از . خميني در فرانسه بود پرداخت 

، با اين اميد كه با روي كار زير تخته پوست خميني گذاشتند بسته هاي دالر 
شده و با در دست گرفتن  بازار به همه چيز آوردن خميني از پشتيباني او برخودار

  .برسند 
   

برپايي يك و تحميل آن به مردم ايران ونوشته ي بي اساس  خميني نه تنها با
در يك با شعار صدور انقالب به عراق ، تن داد فرقه شيعه حكومت فاشيستي 

ان را نابود  ، بخش بزرگي از ايربا اين كشورو بي هدف  ساله فرسايشي 8جنگ 
انشان به جبهه هاي بدون كرد و نيم ميليون نو جوانان و جوانان را بدون پروانه پدر

 پاسدار سركوب يك  ميليونينيروي "  به راه انداختنبا  فرستاد و برگشت به عراق
به دورترين شهرها و مال يك ميليون به جان مردم افتاد و با فرستادن بسيج و 
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 يراني ه و كشتار مردم و ايجاد ترس و هراس ببا و  مردم را به بند كشيد"روستاها 
  . ايران كمر بست 

  
،  ، كه از كشور ويرانه يي برجاي مانده بود  سال جنگ خانمان برانداز8پس از 
اميدوار بود براي  و  به انقالب اسالمي مي دانستنتآتش بس را خيا، كه  خميني

ولي هنگامي . ند ق را با خاك يكسان كاس دو كشور ايران و عريخشنودي انگل
 ،  آتش فرمانده ارتش به او گفت نيرو ها ديگر فشنگي براي ادامه جنگ ندارند

  .بس را پذيرفت و با ننگ و بدنامي مرد 
  

در اين  نا به ساماني ها ، شيرزنان آزاده ي ايران براي به دست آوردن آزادي هاي 
ستند و به زنان از پاي ننشرفته  و رهايي از چادر سياه تيره بختي  از دست 

مي تن مي دادند ، نشان به هر نامردكه  خواهران زينب فلسطيني ، معروف به
  . سرزمين تازيان دد منش نيست  ايران دادند ،

در خيابان ها  زنان را  ز ماليان براي ايجاد ترس و هراس ،حكومت زن ستي
جاوز به نجه آزار و تشكمامورين لگام گسيخته پس از در زندان دستگير كرده و 

دادن كشتن از  از ددمنشانه پس در هم شكسته و  پيكر ناتوانشان را ناموس آنان ،
خميني با  . انداختنددر گودال ها آنان را خودداري كرده و  يشان به خانواده ها ،

  .     چهره ي اسالم راستين را آشكار كرد هااين نامردمي 
،  بيشترينشان دانشگاه ديده اند كهتني چند از زنان خودفروخته ، با اندوه بسيار

در بخش  خود با نوشته ها و سخنان بي ارزش و مبتذل  در بيرون از كشور آگاهانه
 آزاده ي ايراني آسيب نبه آرمان زنازبان پارسي تلويزيون هاي كشورهاي غربي 

يوستن به اميدوارم با خواندن اين نوشتار به خود آيند و با پ. رسانده و مي رسانند 
  . اين لكه ننگ و بدنامي را از دامن خود بزدايند  ،ن آزاده ي ايران زنا

 ، انگليس ، مال خامنه يي را ، براي تجزيه و نابودي پس از مرگ خميني 
دغل دزد و  اين مالي ايران و محو آن از روي نقشه جهان برسركار آورد ،

نفت و گاز تاراج در آمد يك تنه همه ي بنيادهاي نمايشي را دست گرفت و با 
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 كشتار مردم كردستان سركوب پاسدار ونخست بينوايي را گسترش داد و با نيروي 
 ، مردم به همين انگيزه . ، خشم مردم را بر انگيخت ، بلوچستان ، خوزستان 

ستمديده آذربايجان ، خوزستان ، بلوچستان و كردستان براي نجات جان خود و 
  .  از ايران مي باشند ا  اين سرزمين هفرزندانشان خواهان جدايي

    
 مردم نه تنها از حقوق و  ،  سال حكومت فاشيست فرقه شيعه35در درازاي 

در دست يك مال ي  دي بي بهره شدند ، زندگي و هستيشان بنيا هايآزادي
از كشور  ميليون ايراني ، براي نجات جان خود 3دست كم . خودكامه قرار گرفت 

   . كشورهاي جهان آواره شدند در نياكان خود بيرون رفته  و 
بيگانه را در هاي  )  دالل( بي الماليان  با هزينه ساالنه يك ميليارد دالر ،  

و گروهي از الفت بيداد به خدمت گرفتند براي تبليغ به سود خكشورهاي غربي 
بستن ايرانيان پول پرست و ايراني ستيز را  براي زد و بند با اين دولت ها و 

   . به راه انداختند  دستيابي به كميسيون هاي كالن پنهاني ازرگاني وقراردادهاي ب
ماليان ، كه درباره ي حاكميت خود كامه  بي اساس اگر پاره يي از نوشته ي

يكي از كشورهاي رده و از يك استاد حقوق اساسي فاشيست  نوشته شده ، جدا ك
 يي از تاريخ نوشته پيشرفته و آزاد جهان پرسيده شود ،  اين نوشته در چه دوره

شده است ، بدون كم ترين شك و ترديد مي گويد ،  اين نوشته ، از سده هاي 
پيش از قرون وسطايي ، براي باديه نشين ها يي ، كه داراي خوي دد منشانه بوده  

  . و يك حاكم خودكامه بر آنان فرمان مي رانده ، برجاي مانده است 
براي فريب مردم جهان و ايرانيان خوش باور  ،  هنگامي كه در پاريس بود ني خمي

دروغي كه هيچ . ، به دروغ مدعي شد ، كه در ايران دموكراسي برپا خواهد كرد 
حكومت فاشيست ديني ، كه بر بيداد و ستم . انسان خردمندي آن را نمي پذيرد 

ا با برابري و آزادي هاي شهروندي و اجتماعي  و كارو نامردمي  بنا شده است و آش
حاكميت در همه خميني دزد ودغل و حق حاكميت شهروندان در ستيز است   

اين حكومت  دموكراسي دانستن  ، شور را از آن خود ميدانستي بنيادهاي ك
  . و ايران است سزاگويي آشكار به مردم جهانناخودكامه 
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 ه كشتار مردم كمر بست ، يكي ازايران آورده شد ، و بپس از اين كه خميني 
به مردم نويد دادي ؟ كه  ، اين است دموكراسي ه نويسان بيگانه از او پرسيدنامروز

با پر . ننگ كند شرم ساري و  در خود احساس  گفتن اين نيرنگاو بي آن كه از
خميني  در  نوشته ي بي بنياد ، كه به ) . دروغ گفتم ( گفت خدعه كردم رويي 

وا پا را فراتر گذاشت و با برپايي دروغ بر آن نام قانون اساسي گذاشته بود ، بي پر
واليت ، مردم آزاده ي اين سرزمين كهن را از جايگاه واالي انساني ، به بردگي 

كشيده و پندارهاي واپسگراي و مردم ستيز فرقه شيعه را در اين نوشته ي  مبتذل 
، مترقي ترين قانون دانست  و با نيروي سركوب پاسدار وبسيج آن را بر مردم 

  . ايران تحميل كرد آزاده ي
 سال ، مردم آزاده ي ايران و به ويژه انديشمندان و حقوقدانان ، 35چرا در درازاي 

خاموش مانده اند ؟ از آن زشت تر ، گويي ها ياوه  و اين  هادر برابر اين ناسزاگويي
چرا مشتي از ايرانيان دانشگاه ديده آگاهانه اين ننگ را برخود همواركرده و بي 

  ا ماليان دغل همكاري مي كنند ؟شرمانه ب
رفتار ناستوده اين دانشگاه ديده هاي فرصت طلب  ، كه آگاهانه رسالت 

انديشمندي را  زير پا گذاشته و با سر سپردگي در كنار ماليان به هر زشتكاري 
ناصر خسرو . تن مي دهند ، يادآور تاخت و تاز محمود غزنوي به ايران است 

ني ، مالكين و بزرگان خراسان را در سازش و همكاري با انديشمند خرد گراي ايرا
محمود سرزنش مي كند و از آنان مي خواهد ، براي رويارويي با محمود به 

، با محمود  ازش و مماشت س طلبان با اين خيال باطل كه بافرصتاين . پاخيزند 
زآن ارا ولي محمود پس از اين كه كشور .  ند ماندخود و اموالشان برجاي خواه

خود كرد به سراغ آنان آمد و آنان را يكي پس از ديگري كشت و  اموالشان را 
  .گرفت  

راه دور نرويم ، هنگامي كه بازاري ـ مذهبي ها در پوشش نام جبهه ملي پنداري 
 شدن به خميني به جان هم افتادند و نزديك ن به شغل و مقام وبراي رسيد

اين . دند ، دولت موقت را به راه انداختند بيگانگان اهريمن را به ايران فرود آور
مالي دغل پس از اين كه بر تخته پوست خالفت نشست ، آنان را يكي پس از 
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و بدنامي بركنار كرد و تني چند از آنان را  به دست چاقو زدن ديگري با توسري 
فرجام پول پرست مهدي بازرگان . كش هاي فداييان اسالم با ددمنشي كشت 

ماليان با ، به اشاره ي خميني ، در مجلس فرمايشي .  نداشت ان از آنبهتري 
به  هنگامي كه به خود آمد ، با اشاره به خميني بازرگان . بر سرش كوفتند نعلين 

  ." عجب حيوان درنده يي است این مال " : گفت بازاري ـ مذهبي ها 
داد شاه خودكامه انقالب بزرگ فرانسه نشان داد ، كه مردم با جانفشاني در برابر بي

 رهبران انقالب با اصول  و از آن جا كه .به پا خاستندش هاي مردم ستيز و كشي
تجربه .  دست يابند حكومت مردميشنا بودند و توانستند به آزادي ودموكراسي آ

شاه و شيخ با برخورداري از  همه ي جانفشاني هاي مردم ، تلخ مشروطه با
 با دادن فتوا از ايران بيرون بران انقالب راگشت شمار رهانپشتيباني انگليس ، 

ي و اجتماعي و برابري و آزادهاي شهروند( ردمي كه از حكومت مكردند و مردم را 
كمترين شناختي نداشتند ، از اين حقوق بنيادي بي بهره كردند و ) حق حاكميت 

  .دوباره به زنجير كشيدند 
اري ـ مذهبي ها كه نام جبهه آن چه اكنون نگران كننده است ، انگشت شمار باز

ند از ي ملي پنداري را يدك مي كشند و در نزد مردم آبرويي ندارند ، با تني چ
حكومت نخبگان سرمايه داري و مذهبي ـ ( حكومت اوليگارشي ماليان برآنند ، 

شعار دروغين د و براي فريب مردم نا آگاه و ساده دل به راه اندازن) بازاري 
در " حاكميت بي بند و بار سرمايه " خواستار ليبراليسم مي دهند و جمهوري 

 حق حاكميت مردم و حقوق بنيادي برابري ، آزادي "كشور شده و از دموكراسي 
هاي شهروندي و اجتماعي و كوتاه كردن دست ماليان از بنيادهاي سياسي و 

  . در نوشته هاي آنان كمترين نشاني ديده نمي شود " اجتماعي و زندگي مردم 
بخش پارسي پوشش اصالح طلب و جنبش سبز در  خود را در ماليان ، مزدوران

فردا ، راديو زمانه و اروپ  زبان تلويزيون هاي بي بي سي ، صداي امريكا ، راديو
                                                    .جاره يي در كشورهاي غربي جاي دادند نيوز و تلويزيون هاي ا

، نيويورك براي همكاراي با ماليان ، كنفرانس هايي در استكهلم ي غربي كشورها
و جنبش ) دروغي (  در پوشش اصالح طلب  ماليانانمزدورو بروكسل با شركت 
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به مامورين و ا و ا ك و ) رفسنجاني ، كروبي و موسوي ساخته و پرداخته ( سبز 
 به راه انداختند و روزنامه نويس  و شهريار آهي مشاور مالي رضا پهلوينام 

ا ماليان و شركت در انتخابات در حكومت بيداد فرقه بو مماشات خواستار سازش 
با و مماشات شوراي سازش "  كه رضا پهلوي در شگفت آور است .  عه شدند شي

فرانس هاي سازمان كن ، سازش و شركت در انتخابات در همان شعار "ماليان 
   .    ازگو مي كند  بشورهاي غربي را  كيافته از سوي
 ماليان در مزدوراناعتراف مي كند كه  رضا پهلوي اين است ، كه ، ترشگفت آور

براي به راه انداختن را  او  جنبش سبز با او هم آوا بوده و پوشش اصالح طلب  و
  .كرده اند   پشتيباني مالي اين شوراي مردم فريب ، 

انيان كه ندانسته به دام فريب پس از نشست دو روزه در پاريس ، بسياري از اير
سخنان به دور از زد و بند او با ماليان و رضا پهلوي افتاده بودند ،  با افشاكردن 

بيش از پيش بي آبرو رضا پهلوي  ، از او دوري گرفتند و خردمندي رضا پهلوي
ا در اين جا اين پرسش پيش مي آيد ،  آي                                         .شد 

شركت در انتخابات نمايشي ماليان در ايران ، به رسميت  رضا پهلوي  مي داند
  دينمدار مردم ستيزاست ؟خودكامه شناختن حكومت 

  
 سال حكومت مخوف فرقه شيعه و كشتار 35 در درازاي ـ رضا  پهلوي و مادرش١ 

ن  ايراني آزاده در بيرون از كشور نه تنها دربرابر اي550مردم ايران و كشتن 
 و ايرانيان را چه در كشور و چه در بيرون ندجنايات كمترين واكنشي نشان نداد

 و از نخستين روز به كارهاي بازرگاني ، تشكيل بانك ندآن به فراموشي سپرد
خريد ، فروش سهام شركت هاي بزرگ  بازرگاني ، خريد چاه هاي نفت در امريكا و

ر فرح درقاهره با فايضه دختگامي كه لي از هنو. و خوشگذراني مشغول شدند 
براي وي با حسين نوه ي خميني و فرستاده ي رفسنجاني لرفسنجاني و رضا په
   . زد و بند كردندمماشات و همكاري 

پيشنهاد همكاري و مماشات با در پذيرا شدن فايضه به نشانه سپاس از فرح 
همكاري ، به نشانه ي اين . ، يك سري جواهرات گرانبها به او مي دهد ماليان 
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فرح در نشست ها از فايضه در پشتيباني از حقوق زنان در ايران قدرداني كرد و 
ي فرح را در روزنامه زن چاپ كرد و سرو كله رضا فايضه به نوبه خود پيام نوروز

 غربي پيدا شد و با سخنان و شعارهاي به دور از پهلوي در راديو ـ تلويزيون هاي
و   و مماشاتسازش شوراي " داد و با برپاييخردمندي مردم نا آگاه را فريب

  . خودفروختگي خود را آشكارتر كرد "شركت در انتخابات نمايشي ماليان 
  
ـ مردم ايران و به ويژه جوانان ، روي كار آوردن ماليان را ناشي از خودكامگي 2

شاه و فساد همه سويه ي دربار و تاراج هستي مردم ايران به دست نزديكان شاه ، 
  .  ، بهاييان و بيداد ساواك مي دانند فرح

كه به راي  ، هواداران رضا پهلوي ماندگان شاه خودكامه بيزارند بازو از آوردن نام
  كجايند ؟آنان دل بسته است ، در

  
اگر رضا پهلوي نداند ، مادرش نيك مي داند ، كه در دوره ي شاه تنها  ـ 3

ند و در اين بنيادها كمترين سرسپردگان شاه به دولت و پارلمان راه مي يافت
نشاني از مردم نبود و مردم ناگزير بودند ، به نامزدهاي برگزيده شده ي شاه و 

 در اين نامردمي ها ، .دربار راي دهند و پس از آن به فراموشي سپرده مي شدند 
در كشتار مردم ايران بيداد مي براي سركوب مردم ، ساواك و دادگاه هاي نظامي 

ر دـ 4                                                                            كردند
با به راه انداختن شوراي نگهبان ،  تنها نامزد هاي خالفت خودكامه فرقه شيعه ، 

هواداران رضا پهلوي براي . خامنه يي از غربال آن مي گذرند برگزيده شده ي 
 و چگونه شوراي نگهبان ي هستند چه كساننامزدي در انتخابات در ايران

  صالحيت آنان را تاييد مي كند ؟
با نگر به اين فرنودها ، بر همگان آشكار مي شود ، كه اين شعارهاي به دور از 

براي سرگردان كردن مردم و پراكندگي ي رضا پهلوي خردمندي و بچگانه 
ماليان حكومت فاشيست  شيعه و پايندگي ايرانيان مخالف حكومت فاشيست فرقه

  .مي باشد 
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خويشكاري ميهني مي دانم ، يادآور شوم ، دربازگويي رويدادهاي دردناك و 

 و يابي و شناخت نامردمي ها مي باشدويرانگر گذشته ، يگانه هدفم روشنگري ، ارز
 تا ايرانيان آزاده ام ، نوشته ن چه كه مي دانم بدون پرده پوشيدر اين راستا آ

 با اين اميد ، كه انديشمندان و استان و دروغگويان نشوند ونگ ناردوباره گرفتار نير
بنيادي   رايزني و هم پرسي ، مردم را بيشتر به اصول  نيز باپيكارگران آزادي
و برپايي آگاه سازند و براي رهايي مردم از بند ماليان دغل حكومت مردمي 

   . پيشگام شوند"به سان انديشمندان فرانسه " دموكراسي 
 برابري و ادي دموكراسي را كه تضمين كننده  اصول بني، ار پژوهشيدر اين ك

حق نامزدي براي (      آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت مردم 
و  ) راي دادنگزينش در بنيادهاي سياسي با آراي همه ي شهروندان و حق 

يده حقوق اجتماعي را به گونه يي ساده و روشن و به دور از اصطالحات پيچ
  .بازگو كرده ام 

  
كارشناسان حقوق اساسي بر اين انديشه اند ، كشوري كه داراي قانون اساسي 

بايد دانست ، هر نوشته يي كه بر آن نام . نيست ، حكومت آن خودكامه است 
  . سي گذاشته شود ، به خودي خود توجيه كننده ي دموكراسي نيست قانون اسا

  
ا ب حكومت فاشيست ايتاليا و نازيسم آلمان وكشور هاي سوسياليستي كمونيستي 

 قانون اساسي ، كه حكومت آنان دموكراسي و برپايهدروغ و تبليغ  وانمود كرده اند 
هان و ايرانيان گرفتار خرافات ماليان نابكار نيز براي فريب مردم ج. د اداره مي شو

هوري مت به دروغ نام جساز اصول دموكراسي ، بر اين حكومت فاشيآگاه و نا 
 قانون اساسي ناميده و مردم ستيز فرقه شيعه راگذاشته و پندارهاي واپسگراي  

  . اند 
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 خالفت بيداد ماليان ، از كار بردن ه همين انگيزه در بررسي نوشته بي اساسب
دارهاي مردم ستيز فرقه پنقانون شناختن زيرا . قانون آگاهانه خودداري كردم 

  .است مردم و  ناسزا گويي به قانون شيعه ،
در اين                                                                                    

نوشتار ، با بررسي تعريف و اصول دموكراسي و مقايسه قوانين اساسي كشورهاي 
آشكار كرده در نوشته ي بي اساس را  ماليان  هايو نيرنگها آزاد جهان ناراستي 

  .ام 
    

بيشترين كارمايه ها به . اي اين كار پژوهشي را آورده ام ايان كتاب ، كارمايه هدر پ
 110در طه وقانون مشرزيرا . يست زبان فرانسه است ، اين شيوه ي كار تصادفي ن

از روي قوانين با نيرنگ انگليس سال پيش و نوشته ي بي اساس ماليان هر دو 
    .  گرفته شده است  فرانسهكشور

نويسندگان آن نام يري از حجم زياد كتاب ، از آوردن نام كارمايه و براي جلوگ
 به كارمايه ها كه مي توانند ، براي آگاهي بيشتر ، پژوهشگران خودداري كرده ام

                                   . بهره گيرندكتاب آمده است ، در پايان 
در پايان                                                                                    

پيش نويس قانون اساسي را كه برپايه پيشنهادي طرح ، 1، در پيوست كتاب 
( برابري ، آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت ( اصول دموكراسي 

با بهره گرفتن از ) نامزدي يراي گزينش در بنيادهاي سياسي و حق دادن راي 
، با همكاري انديشمندان ايراني قي كشورهاي پيشرفته جهان حقوسيستم هاي 

   .نوشته شده است 
 ،  اساسنامه 3آرمان حزب مردم ايران و در پيوست براي نمونه  ، 2در پيوست 

پس از واژگوني  ، تا نوشته امبرپايه ي اصول دموكراسي  ايران را ردمب محز
و احزاب سياسي از آن بهره اسي  نويسندگان قانون اسبيداد فرقه شيعه ، حكومت 

  .گيرند 

 پيشينه دموكراسي در كشورهاي آزاد جهان : دفتر نخست 
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و هان كشورهاي ج دموكراسي در دگر گوني وگسترش:  نخست بخش
  در درازاي هزاره ها تا امروزايران 

 گوهر زندگي مردم  در فرهنگ كهن  ،ـ  برپايي ايرانشهر نخستين  1 
  ايران زمين

  ، تا  غار نشيني به زندگي گروهي روي آورده اند ، كه مردم ازه ي دوراز گذشت
رپژوهش هاي د.  ان پيوسته در دگرگوني بوده استامروز روند و شيوه ي زندگي آن

 هزار ساله از مفرغ به دست 7 كرمان جام هاي  شناسي در شوش و جيرفتباستان
اين سامان نه تنها در شهر ، كه مردم  ، باستانشناسان بر اين پندارند آمده است

، مفرغ را مي شناخته اند و ابزارهايي مي ساخته اند ، كه در زندگي  مي زيسته اند
  .روزمره به آن ها نياز داشتند 

، در دوره  درشاهنامه سروده ي جاودانه ي ابر مرد ايراني ، داناي توس آمده است
 كه با نيروي ،  استشاهان پيشدادي ، جم نخستين كسيي شاهي جمشيد از 

 د، بنا مي كن ، شهر را كه جايگاه بهزيستي و ديرزيستي است خواست خود خرد و
.  

، كه از واژه ي خشت  واژه ي شهر همان خشترا استمنوچهر جمالي مي نويسد ، 
 ي شهريور ، در چم و واژه.   آجر نپخته و آجر پخته استو خشت ، . مي آيد

اين فروزه سپس به شيوه ي .   استمي دادهزندگي مردم را سامان  نوآوري است ،
     . كشورمداري در آمده است 

، تا به كوچ  ، مردم را به شهرنشيني فرا مي خواند در اوستا ، زرتشت ابرمرد ايراني
گي در ايرانشهر  از آرامش برخوردار شوند با زند پي و دشوار پايان داده  ، وپي در 

ي اپوكنند ، و به تكفراهم وراك خود را با كشت گندم و جو و ديگر بذرها  خ و
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 برندب پايان داده ، و در آرامش به سر شوار و هميشگي براي فراهم كردن خوراكد
،  وي  مردم را كه ندانسته براي خوشĤيند خدايان پنداري  جانوران را مي كشتند. 

  . از اين كار باز مي دارد

ر شاهنامه آمده است ، دست آورد ها در كاوش هاي باستان شناسي و آن چه د
 هزار سال پيشينه ي شهرنشيني و 7گوياي آن است ، كه دست كم ايران زمين  

  .كشورمداري دارد 

 همان گونه كه در شاهنامه آمده است، به وارونه ي شاهاني كه شاه شدن را 
موهبت  خداوند پنداري مي دانند وپس از مرگ فرزندشان از راه ارث جانشين 

، در ايران كهن  شاه برگزيده )  نخستين قانون اساسي مشروطه (ند آنان مي شو
 او را بركنار مي  خودكامگي پيش مي گرفته  ، مردم  ويم بوده و هرگاه ، ي مرد

 از سوي مردم ويا پهلوانان )  به دست كاوه آهنگر  بركناري آژيدهاك( كرده اند 
  ) .  دست رستم كشته شدن اسفنديار به(آنان را از ميان برمي داشته اند 

در فرهنگ كهن ايران ، خرد سامانده و بينش فزاينده ، در نهاد انسان است ،  
 هركس با برخورداري از اين دوگوهر بنيادي ، نيك را از بد باز مي شناسد ، و از

اين دو .  نيكي را بر مي گزيند ، و زندگي خود را سامان مي دهد،  اين دو ميان
ر به ديگران باز مي دارد ، كينه ورزي و چشم تنگي را به گوهر او را از خشم و آزا

زندگي خود را سامان مي شاد زيستي  با مهر ورزي ، بهزيستي و اندازد ، دور مي
  .دهد 

با .  در زندگي اجتماعي ، خرد انجمني او را به همپرسي و رايزني رهنمون مي كند
رامي دهد ، و با جست ارج نهادن به ديگران به سخنان وخواسته هاي آنان گوش ف

اجتماعي را در و جوي هم آهنگي و همبستگي  اجتماع را پويا كرده و  زندگي 
 روان خود و مردم را سرشار از مهر ، شادي و  ،با اين رفتار.  سامان مي دهدكشور 
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 كارهاي سازنده وب را از ميان برمي دارد و بهآزار ، ستم و سرك . بالندگي مي كند
  .ابد ، كشور وگيتي را نو  و تازه مي كند يو تازه دست مي 

 ، رايزني ، ، با هم پرسي  و قانوني ارزش هاي فرخويي ، اجتماعي ، سياسي
و  نيازهاي جامعه بر خواسته هاي .  انديشيدن و هم آهنگي هستي پيدا  مي كند 

شهروندان پيشي مي گيرد ، و با اين تدبير ميان گروه ها ، احزاب هم آهنگي و هم 
 ، برتري جويي ، ترسانيدن و  خود كامگيبا چنين رايزني به . تگي برپا مي شود بس

مردم از هم سرشته شده  در اين فرهنگ ، حكومت و. كشتن پايان داده مي شود 
بنابراين . اند ، مردم حكومت را برمي گزيند و كارهاي  آن را ارزيابي مي كند 

 (همپرسي  و رايزنيبا جامعه حكومت برگزيدن آزمودن است ، و با نگر به نيازهاي 
مردم مي  ، را  ، قوانين و مقرراتراه كار بايسته را بر مي گزيند، م با مرد) ديالوگ 
هيچ به درستي ، در فرهنگ كهن ايران زمين ، .  و از آن پيروي مي كنند پذيرند

ن يموهبت و احكام از پيش تعيواژه هاي كس پروانه ندارد ، بر مردم حكم براند و 
   . جايگاهي نداردنداران دين ، كادشده ي خداي ساخته وپرداخته ي 

پندارهاي  برابري زندگي مي كنند و در ايرانشهر ،  همه ي مردم با همساني و
جدايي افكن و پراكنده ساختن  مردم ، به توانگر  وبينوا ، برتري گروهي بر گروه 

كه ايمان ، باور و سرنوشت ، اعتقاد ، ، ديگر و مرد ساالري ، دين دار و بيدين 
در ، است شيعه ويرانگرفرقه  ويران كننده ي زندگي است و ساخته و پرداخته ي

   .يافت نمي شودآن 

مدينه ، كه اخته ي خرد و بينش مردم است ، با  سبه همين انگيزه ايرانشهر 
 مال خاتمي  .، نا همسان مي باشدساخته ي خداي پنداري دكانداران دين است 

 مايه ، در درازاي هشت سال مردم ايران را به سراب مدينه برد و سرگردان فرو
  .كرد 
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ي را به وااليي نمي چيزچ يهوه خداي يهود و اهللا خداي راهزنان باديه نشين ، هي
در رد و  بينش خود رايزني نمي كند و  كسي كه با خ ،ها پندار اينسازد ،  در

هنگامي كه كامياب نمي  مي شود ، وهركاري چشم به راه خواست و موهبت اهللا 
 پس از مرگ شود ، دكانداران دين به او  نويد مي دهند ، كه  در جهان پنداري

ماليان براي فريب .  برآورده مي شود همه ي خواسته هاي دست نيافته ي او 
دن از همه ي امكانات زندگي ، به در پذيرفتن سيه روزي و بي بهره شبينوايان 

وسل مي شوند ، و به دروغ مدعي مي شوند ، در لوح محفوظ نيرنگ ديگري مت
هركس ، از روز ازل سرنوشت او نوشته شده و تغيرناپذير است و بايد تسليم 

ايان دروغ  برآنند ، كه بينوو با اين سخن نابخردانه و . سرنوشت خود باشند 
حق (ن  آسوده خاطر ، به دست آويزهاي گوناگومتعرض توانگران نشوند و  ماليان

اموال مردم را از دست آنان بربايند ) و هزار بهانه و دروغ ديگر ، وقف امام ، خمس 
.  

، دين كم ترين جايگاهي با اين روشنگري آشكار مي شود ، در فرهنگ ايراني 
 نبوده انديشه ي سياسي سكوالريسم نيازي به گفتگو در باره ي در آن  ندارد و
  .است 

   گذر زمان دموكراسي دردگرگوني و پيشرفت ـ   2   
دگرگوني هاي ، كه  شناخت ارزش هاي اصول دموكراسي هنگامي آشكار مي شود

 ه ها بررسي شودهزاردر درازاي در كشورهاي بزرگ جهان ،  و گسترش آن بنيادي
دموكراسي ، در درازاي ، اصول و ارزش هاي  اين بررسي به ما نشان مي دهد. 

 ،مردم و جانفشاني شش ها و، درسايه ي ك بزرگ برپا شده است و اين كار سده ها
پيكار  .  به انجام رسيده است"ارباب ، شاه و دكانداران دين "    زور منداندر برابر

، به خونريزي و  آنان هرگونه سرپيچي از خواسته هاي اهريمني كه، زور گوياني با 
  .  بينوا كشيده مي شده است كشتار مردم بي پناه و
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پذيرفتن                                                                                      
دموكراسي در تامين حقوق وآزادي  كه، ي  نقش قانون اساسي  واصول بنيادي در

و پايان ، وحقوق اجتماعي و اقتصادي وفرهنگي  هاي شهروندي و برابري مردم
، به مردمي كردن دست دكاندران دين كوتاه مت هاي بيداد شاهي و دادن به حكو

، كه مردم  كه هنوز در چنگال اين خون آشامان گرفتارند ، اين اميد را مي دهد
 سود هاي ، تا براي  ورندر بياآزاده ي كشورهاي جهان به دولت هاي خود فشا

كشورهاي عقب مانده  مردم بي پناه ، دست هاي خود را به خون  كوتاه مدت
.   خودداري كننداشات با حكومت هاي خودكامه پشتيباني و ممزاآلوده نسازند و 

از نوشته فراتر نرفته است ، به اجرا در ات حقوق بشر را كه تا به امروز قوانين ومقرر
  .آورند 

  
، كه با شناخت حكومت هاي خودكامه   اين توان را مي دهدمااين آشنايي به 

حكومت فاشيست  همه بدتر و از، جمهوري هاي دروغين پادشاهي، اوليگارشي 
 و براي رهايي از يمبازيچه ي خواسته ها و دروغ هاي آنان نشو ، فرقه شيعه

در ، ن برابر زيست  وي  آزادبا بهره مندي ازچنگال ماليان دزد و خون آشام ، 
  . ي ، كوشا باشيم و از آن پاسداري كنيمحكومت مردمبرپايي 

 پيش ازترسايي در آتن   هفتمنخستين حكومت برپايه ي دموكراسي در سده
،  براي اداره امور آتن.   و به حكومت خودكامه شاهي پايان داده شد بنيادگرفت
طبقات ديگر مردم ، از هنوز ، ولي   تن را ازميان خود بر مي گزيدند 9 اشراف آتن

  .  بودند ه شدن بي بهرهبرگزيد حق راي دادن و
 ، ، ومقرر شد ن قانون را نوشت، نخستي يكي از اعضاي اين مجلس ، دراكون

.  ، قانوني كه به آگاهي مردم رسيده است دادگاه ها بر پايه قانون تصميم بگيرند
، راي خود را با استناد به  ، وملزم شدند قضات به حكم قرعه برگزيده مي شدند

  .اين نخستين گام در برپايي دموكراسي بود. قانون بدهند
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، سولون ، يكي از برگزيدگان مجلس آتن  ترسايي در پايان سده ي ششم پيش از 
  .  و شهروندان آتن از حق راي برخوردار شدند ، به برده داري پايان داد

   
، براي  كليستن ، يكي از برگزيدگان مجلس آتن ، پيش ازترسايي   در سده پنجم

، حق شهروندي را به همه ي طبقات،  پيشرفت مردم ساالري با انجام اصالحاتي
به اين ترتيب نفوذ  ، دان داراي حق راي و برگزيده شدن در مجلس شدندشهرون

اين دومين گام در برپايي دموكراسي . يافت كاهش  آتن  در اداره ي اموراشراف 
  . بود

. ي اوليگارشي بود  ، داراي قانون اساسي برپايه رومش از ترسايي ي پ درسده پنجم
در ، در روم ، ، به وارونه ي آتن  تصميم گيري در دست اشراف و ثروتمندان بود

   ق شركت در انتخابات را نداشتنددرازاي اين سده همه ي شهروندان ح

، حكومت امپراتوري به  ، اوكتاو اگوست  پيش از ترسايي  در سال بيست و هفت
  . راه انداخت و دوباره حكومت استبدادي برقرار شد

  و قي وغربي تقسيم شدوم به دوبخش شر، امپراتوري ر  ترسايي 396درسال 
ي آلماني ، امپراتوري غربي كه شهرروم درآن بود با حمله   ترسايي 476 درسال 

 مردم .   دولت نوپايي برپايه ي ملوك الطوايفي به وجود آوردند وها از ميان رفت
، رومي  در همين دوران.  از چهار طبقه تشكيل يافته و داراي حقوق برابر نبودند

، و كليسا ها بسان ماليان با دروغ و نيرنگ مدعي  را پذيرفتندها دين ترسايي 
نابرابري .   ولي اين شعارهاي دروغين افسانه يي بيش نبود ، برابري مردم شدند

سال ها پس از .   به وجود آمد هاي اجتماعي و سياسي سازمان يافته يي در روم
  . شد پايي برپاحكومت دكانداران دين ترسايي در بسياري از كشورهاي اروآن 

گام بزرگي براي  ،  منشور بزرگ ژان پادشاه انگلستانبا،  ترسايي  1215 در سال 
، در اين سال به دنبال شورش هاي مردم .  دموكراسي در انگلستان برداشته شد

فرماني اختيارات خود را كاهش داده ، و به  ، در ژان پادشاه انگليس ناگزير شد
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، كه   حقوق وآزادي هاي مردم را شناخت ومتعهد شد، دوره استبداد پايان دهد
، به بازداشت هاي خودسرانه  در اين فرمان.  به اين منشور ارج نهند، جانشينان او 

، ماليات ها و هر گونه افزايش  ، مالكيت خصوصي شناخته شد پايان داده شد
اين فرمان الهام بخش .  درميزان آن در صالحيت شوراي عمومي قرار گرفت

 . انقالبيون فرانسه شد

  
   

  دموكراسي دراروپا  انديشه ي برپايي جنبش بيداري و ـ  3

آزادي هاي شهروندي  به شناختن حق برابري و، دموكراسي ي  گسترش انديشه
انسان از خردمندي و بينش بي پايان ، برپايه اين انديشه .  دراروپا منتهي شد

 ، از پندارهاي فلسفي و  انديشمندان يلسوفان و ف ،در اين جنبش.  برخوردار است
 دموكراسي بر اصول.  ي بهره گرفتندمردمحكومت ياسي يونان براي گسترش س

  :زير برپا شد 
 بازسازي و ل دموكراسي ،صوادست يافتن به ، هاي فلسفي يونان  ـ انديشه
  . آن گسترش

  . آموزش انديشه هاي فلسفي يونان وروم كهن ـ پژوهش و
  . توانايي او  پژوهش ها ، با نشان دادن بينش وخردمندي وان درـ جاي دادن انس

  
  نوگرايي و قرار داداجتماعي ـ   4

 ا در زمينه رفتارهاي اجتماعي، نخستين پژوهش ه در سده ي هفدهم ترسايي
،  ، بر اين پنداربودند دوفيلسوف انگليسي توماس هوبس وجان لوك.  انجام گرفت
  . از طبيعت او است  و برخاستهبوده حقوق انسان برپايه يتماعي كه قرارداداج
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رويا  زنده ماندن در جامعه و انسان براي زيستن و، ، مي گويد  توماس هوبس
 هراس به يك قرارداد اجتماعي تن مي دهد رويي با نابساماني ها ، از روي ترس و

دهاي اين قرارداد به وارونه ي قراردا.  اين احساس از طبيعت او ناشي مي شود. 
  . كشاورز نيست قرون وسطي پيمان ميان ارباب و

  
انسان برحسب طبيعت خود به قرارداد اجتماعي تن مي ،  مي گويد  ، جان لوك

.   استناهمسان اساسا با توماس هوبس ، ، ولي برداشت او از حالت طبيعي دهد
ندان به همكاري ميان شهرو، در قرارداد اجتماعي ، كه انسان  او براين پنداراست

ر پايه ب، ، زيرا دشمني ميان آنان وجود ندارد و گرايش طبيعي مردم  مي انديشد
به پندار او شهروندان باهم برابرند و به .  نه رويارويي است وارج نهادن به يكديگر 

، و براي به  ، فراهم كردن خوراك و مسكن است نخستين چيزي كه مي انديشند
 ولي آن چه قرارداد اجتماعي را توجيه مي كند.  دست آوردن آن ها بايد كاركنند

، از آن جا كه شهروندان  آيد ، كه اگر در روابط مردم دشواري به وجود ، اين است
اين ، براي ازميان برداشتن  باشند  داور  طرف دعوي وهمزمان   ، نمي توانند

نا هم پس از پي بردن به انگيزه ي ،  باشد دشواري بايد يك داور كه داراي اختيار
  .  ، واين راي داراي ضمانت اجرا باشد دهدبراي داوري كرده و  ، آوايي

  
 يكديگر با  نا هم آوايي كه درصورت بروزدر قرارداداجتماعي شهروندان مي پذيرند،

مسئوليت دولت در برابر  بر با اين حال او.  صالحيت دولت را پذيرا شوند ،

 اجتماعي هر يك از شهروندان در قراردادشهروندان تاكيد مي كند ، زيرا 
 ، تا دولت آرامش وا دنار مي كنذرا به دولت واگ بخشي از حقوق خود

، ولي با اين حال حق حاكميت خود را  منيت آنان را تامين كند
 برپايه ي اعتماد با دولترابطه ي شهروند  در اين قرارداد.  نگهميدارند

،   هاي بنيادي شهروندانآزادي ، واگر دولت با زيرپاگذاشتن حقوق و است
، دولت را  ، شهروندان حق وتكليف دارند اين اعتماد را از ميان بردارد
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زيرا در دموكراسي اصولي .  كنار گذاشته و دولت ديگري را برگزينند
  . ، كه برتر از دولت است و آن حق حاكميت مردم است وجود دارد

  
، قانوني براي تامين حق   ژان پادشاه انگليسبزرگ پس از منشور   ، چهار سده

 تن وجان هركس به او تعلق  :، و در آن تاكيد شد  آزادي مردم به تصويب رسيد
 برابر اين قانون هر  .خودسرانه مردم را زنداني كند، ، ودولت نمي تواند  دارد

به زنداني شدن خود )  وكيل او ( خود ويا شخص ديگري، زنداني حق دارد 
، حداكثر ظرف سه روز اورا به   اداره ي زندان مي خواهددادگاه از.  اعتراض كند

 و با توجه گيزه ي زنداني شدن رسيدگي مي كنددادگاه به ان.  قاضي معرفي كند
 ، يا اورا آزاد مي كند را تاييد مي كند ، زنداني شدن او به داليل و مدارك پرونده

، اورا تبريه  شته باشدپرونده دليلي برثبوت اتهام او وجود ندا و در نهايت اگر در
 در حالي . انگلستان سرزمين آزادي شناخته شدبا تصويب اين قانون ، .  مي كند

  .كه شاهان خودسر و مستبد در كشورهاي اروپا بيداد مي كردند 

  
به ويژه جان لوك به  انديشه هاي فلسفي درزمينه ي آزادي ، توماس هوبس و

 بزرگ دگرگوني جدهمين در سده ي هبه دنبال آ تندي در اروپا گسترش يافت و
  . سياسي به وجود آورد فلسفي و

  

   سده ي روشنايي و انديشمندي  ـ 5

  
 وااليي انديشه  فرهنگي در ، فلسفه انديشمندي و  ترسايي  جدهميدر سده ي ه

  گرفتار آن بودند كهشرايطي  و  را از تاريكي هامردم، اين انديشه .  گسترش يافت
را اسيرشاهان  مردمسياست هايي كه  دار هاي ويرانگر ديني و و پن ، رهايي داد
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  . ، به دور انداخته شد كرده بود نابكاركشيشانو خودكامه 
  

منتسكيو در نوشته  كانت و ، ، ولتر ، ديدرو جنبش ، روسواين  بزرگ يلسوفانف
و خواست او براي پيشرفت هاي اجتماعي مردم ، به وااليي  هاي فلسفي خود

،   استزندگي مردمويژگي اين جنبش فلسفي ، تاريخ نخستين .  ودنداميدوار ب
  . ، در به وجودآوردن آن نيزنقش بزرگي دارد مي باشد نه تنها داراي تاريخ مردم 
،  آگاهي از گذشته ي خود و راهي كه تا امروز پشت سرگذاشته با شناخت ومردم 

 پيوسته مردم، كه   مي دهداين بررسي تاريخي نشان.  بايد به آينده نيز بيانديشد
    .سامان دادن به زندگي تالش مي كند در راه پيشرفت و 

  ترسايي جدهميدرسده ي ه.   استناسازگارجنبش انديشمندي با دكانداران دين 
ي پيش دو سده از ميان كاتوليك ها و پروتستان ها كه  ، جنگ خانمان برانداز

نيز يكي از ويژگي هاي ، اي ويرانگر ين جنگ ها .  ، پايان گرفت آغاز شده بود 
  . مخالفت جنبش انديشمندي با دين بود

  
، لوح محفوظ كه در آن   جنبش انديشمندي بر اين پندارنديلسوف هايف

 براي به زنجير  و، ساخته ي دكانداران دين سرنوشت بشر پيش بيني شده است
 خواست خود انسان به  ، كشيدن مردم در پندارهاي تعصب و دروغين دين است

و به همين انگيزه انديشمنداني .  به تنهايي آينده ي خويش را دردست مي گيرد
آنان بر .  دين كمترين شكي به خود راه ندادندنپذيرفتن  و لتر در  بسان ديدرو

مخالفت با و  دفاع و پشتيباني از جنبش انديشمندياين انديشه بودند ، كه 
  .  است مردمدكانداران دين ، اصل حقوق

  
، با  ديدرو به نام آزادي و برابري مردم سان منتسكيو وه بيلسوف ها بسياري از ف

، فرضيه ي  و ديدرو  ولتر ، از ديدگاه سياسي استعمار و بردگي مخالفت كردند
، منتسكيو در روح القوانين ، با تاكيد به  جون لوك وآزادي سياسي را پذيرفتند
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 انديشه هاي نوين  . اسي را خواستارشدجدايي بنيادهاي سي اصول دموكراسي ،
  . فرانسه تاثير به سزايي داشت اين سده در انقالب اياالت متحده و

   در بريتانيا سده ي هفدهم ترساييگام به گام دردگرگوني هاي   ـ   6

دگرگوني با پشتيباني پارلمان ، انگليس ،  سياسي مردم نبرد پيگير، در اين سده 
دربرابر سلسله خودكامه استوارت ،  ترسايي) 1689(و) 1648(تدريجي سال هاي 

  . به وجودآورد
مجلس تشكيل  از دو ، و پارلمان در اين كشور پيشينه ي درازي دارد،  شك دونب

و مجلس  ، مجلس لردها ، كه در آن اشراف وكشيش ها عضويت دارند مي شود
شهرهاي بزرگ از اشراف طبقه ي دوم و بورژواها و برجستگان در ) شهرها ( عوام 

  . ندده مي شمردم برگزيدسوي 
  

از اين زمان در  ميزان ماليات ها تعين كرد ، و، نخستين بار ، براي مجلس عوام 
، با ميانه روي  كه واز همين دوره است.  زاري دخالت كردگكارهاي قانون

، دگرگوني هاي تدريجي در جهت گسترش حقوق شهروندان برداشته  خردمندانه
 ، زندانيان را حداكثر دولت را ناگزيركرد،  ترسايي 1689اليحه قانوني سال   ،  شد

      . ، پس از بيست روز بازداشت به قاضي معرفي كند

  
   در بريتانيا ترسايي جدهميبرپايي رژيم پارلماني در سده ه     ـ7

، در  تشكيل شد) كارگر(مجلس عوام كنار ، با اختيارات سياسي در  رانهيئت وزي
، وداراي مسئوليت  اعضاي شوراي خصوصي بودند  وزيران منحصرا  ن دورهاي

ترسايي ، كه شاهزاده هاي آلماني از سلسله ي  1714در سال .  مشترك نبودند
، به اموراداري   به زبان انگليسي آشنايي نداشته،  هانور به پادشاهي رسيدند

، اثروجودي مستقل به  ر نخست وزيبا اختيارات  ،هيئت وزيران . دخالتي نداشتند
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،  زمان از ديدگاه مسئوليت و هم  از شوراي خصوصي جدا شدو  خود گرفت
  .  دگرگوني هايي متناسب اين وضع تازه به وجود آمد

، مسئول و  نخست ، وزيران در برابر پارلمان به كارهايي كه در صالحيت آنان بود
، مجلس عوام دالئل و  اگر وزيري متهم به ارتكاب جرم مي شد.  دندشجوابگو 

ق ، اين مجلس ح مدارك اتهام را گردآوري كرده و مجلس لردها راي مي داد
، اگروزيري در   ترسايي 1689 در سال   .را بود اعمال هركيفر حتي اعدام را دا

 به رسيدگي ، براي جلوگيري از محكوميت از  وپيش از آغاز معرض اتهام بود
، جاي  پس مسئوليت مشترك وزيرانس.  دسمتي كه داشت چشم مي پوشي

، تنها در برابر   رياست نخست وزيربه، از اين پس دولت  مسئوليت فردي را گرفت
  . نه شاه مجلس عوام مسئوليت داشت و

  

  در بريتانيادگرگوني به سوي دموكراسي در سده ي نوزدهم   ـ   8

 ي فاصله داشت، ولي هنوز با دموكراس  يك رژيم آزادي خواهي بود ، سيستم تازه
، دگرگوني هاي احتياط آميز،  ، زيرا همه ي مردم حق دادن راي نداشتند

براي ،  ترسايي  1918 و1872،  1867  ،1832 اصالحاتي را در سال هاي
، و در  و تضمين در راي گيري انجام گرفت گسترش حق راي به طبقات ديگر

  . مردان داراي حق راي شدند  زنان و 1918سال 
، از  ، كساني كه داراي سمت نمايندگي نبودند ل يك دگرگوني ديگربه دنبا

دخالت او  ، و  اين دگرگوني شامل شاه نيز شد.  دخالت در حاكميت بركنار شدند
 مجلس .  ، جنبه ي سمبليك و براي تداوم حكومت شد درگزينش نخست وزير

از  ، ي  ترساي 1949 و 1911 لردها به دنبال تصميم مجلس عوام در سال هاي
 اختيارات سياسي در دست مجلس عوام ، هيئت  ، بي بهره شد دخالت در امور

  . وزيران و دوحزب سياسي كشور قرار گرفت
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اختيارات زيرا ،  ندراي تضمين اين حقوق برگزيده شد ب دولت ها از سوي مردم
  . آنان ناشي از خواست مردم است

 حق دارند آن را كنارگذاشته ، ، شهروندان هر دولتي اين هدف را زير پا گذارد
  . ر داده و يا دولت ديگري را برگزيننديتغي

دولت ها بايد اختيارات خود را برمبناي اصول تعيين شده يي اعمال كنند ، كه 
 به همراه دارد آنان را  آرامش ي وخوشبخت و شهروندان آن ها را شايسته تردانسته

.  

زيادي كه و نفوذ شد ، ولي با دارايي هر چند شاه داراي اختيارات سياسي نمي با
 و كاخ ا ، كشتي هاي بازرگاني ، سهام درشركت هاشركت نفت بريتاني( ، دارد 

 هزينه هاي دربار و نگهداري كاخ ها را بر مردم تحميل كرده و از ،) هاي بزرگ 
دادن ماليات طفره مي رود ، مانعي بزرگ براي برپايي دموكراسي در اين كشور 

بش هاي مردمي براي پايان دادن به حكومت شاهي و برپايي دموكراسي جن. است 
اين كشور ، كه برپايي ولي سرمايه داران . چند سالي است آغاز شده است 

 اين جنبش تالش مي يحكومت مردمي را به زيان خود مي دانند ، در سركوب
  .كنند 
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    ـ   انقالب اياالت متحد امريكا9

 . براي كسب استقالل آغاز شد ، با انگلستان دراز گ  جناعالمبا اين انقالب 
اياالت متحد  انگلستان ناگزير به پذيرفتن استقالل   ترسايي ، 1783 درسال
ي نوشته مردمحكومت  قانون اساسي برپايه  ترسايي ، 1787در سال .  شدامريكا 

نخستين قانون اساسي نوشته شده در كشورهاي بزرگ جهان اين قانون ، ،  شد
انقالبيون فرانسه در نوشتن قانون پس از تصويب اين قانون ، چند سال  است ،

  . اساسي از آن الهام گرفتند
  

، كه نويسندگان قانون اساسي امريكا ، از قانون اساسي  الزم به يادآوري است
 پاسكال پائولي رئيس دولت كرس  ترسايي ،1755 جزيره كرس ، كه در سال 

 قانون پاسكال پائولي هر چند مساعد براي شكوفايي  . ند، الهام گرفت نوشته بود
 در  ،  كه داشت يي، با نوآوري ها گزاري، ولي در زمينه قانون  نبود دموكراسي

اياالت متحده امريكا براي ارج نهادن به .  نوشتن قانون اساسي قابل توجه بود
،  ديانا، اين ، شش شهرك را در اياالت كلورادو كوشش هاي پاسكال پائولي

  .نامگزاري كردند  يسكانسين و كرسيا به نام او ، و اوكالهاما
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 فرانسوي درجنبش انديشمندي، براي پايان دادن به فيلسوفان انديشه ي 
در  ، و خودكامگي و بيداد شاه و كليسا ، به يك جنبش سياسي گسترده در آمد

هزينه هاي ، ، بحران شديد اقتصادي  باال گرفتاعتراضات ترسايي ،  1789سال 
كوشش ،  نارضايي ها افزود افزايش ماليات ها ، بر تشديد ،  سنگين دربار و كليسا

پس از چندين .   براي خاموش كردن خشم مردم بي نتيجه ماند لويي شانزدهم
سال  ژوئيه   در چهاردهم هفته آشوب و بي نظمي در پاريس و شهرهاي فرانسه

، و   به دست مردم افتادشاه  ل نشانه ي خودكامگي زندان باستي ترسايي ،1789
 ، به پيشنهاد الفايت ، اعالميه ي حقوق بشر و درروز بيست و ششم اوت

اين اعالميه ارزش جهاني به خود گرفت و اساس آن بر .  شهروندي منتشر شد
  : حقوق زير بود

  . دمقاومت دربرابر بيدا ، امنيت و ، مالكيت آزادي
ه نخستين گام ب،  و اعالميه حقوق بشر ل گرفتن زندان باستي شد ، ورآبايد ياد

نكته بنيادي كه بسياري از حقوقدانان برآن تكيه .  بودسوي دموكراسي در فرانسه 
  .د ، زيربناي انقالب بو نكرده اند
،  ، وكالي دادگستري  نويسندگانكه در برگيرنده ي  كشورطبقه سومبورژوازي 

رهبران آن .  اشتددر دست ، رهبري جنبش انقالب را بود ان و مشاغل آزاد پزشك
 بهره گيري از اسي برپايه ي اصول دموكراسي  و، نوشتن قانون اس مي دانستند

انديشه هاي فالسفه سده ي انديشمندي آسان بوده ، ولي اجراي آن كار ساده يي 
، مردمي كه خواستار   داشتندزيرا از يك سوي به پشتيباني عامه مردم نياز.  نبود

 ، و جانفشاني مي كردند،  و براي برپايي حاكميت مردمي  قوانين اجتماعي بودند
، درآرزوي دوباره به دست آوردن امتيازات مالياتي  سوي ديگر اشراف وكشيشان از
، نخست برآن  لذا براي خودداري ازانجام خواسته هاي آنان.  اجتماعي بودند و

 سپس براي شانه خالي كردن از  .مومي را در كشور برقرار كنند، نظم ع شدند
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 نمايندگان ، برگزيدگاني را با آراي مردم ، با تشكيل مجلس اصل حاكميت مردمي
در .  ، و نقش دولت را در امور سياسي كاهش دهند به اين مجلس بفرستند

س مجل (  مقننه ، ) شاه(، مجريه  راستاي اين انديشه بنيادهاي سياسي
را مستقل از يكديگر درقانون ) دادگاه هاي دادگستري( و قضاييه  ) نمايندگان

را   نخستين قانون ترسايي ،1791  سپتامبر  در چهاردهم.  پيش بيني كنند
حاكميت يكي :   براين اصول تاكيد كردنددر فصل سوم اين قانون ،  تصويب كردند

 ، اين حاكميت تقسيم ناپذير ) اصل حاكميت ملي ( ، وآن به ملت تعلق دارد است
، اعمال آن  و هيچ گروه و هيچ كس نمي تواند.  ، غيرقابل انتقال و هميشگي است

  . را به خود تخصيص دهد

 لويي شانزدهم ، و ن، پس از كشت  ترسايي 1792 در بيست و سوم سپتامبر 
با  اين كميته  . شدبرپابراي نوشتن قانون اساسي ته يي يم، ك فروپاشي شاهي

از دوستداران  ، و ، به ابتكار تازه يي دست زد ، يكي از اعضاي آن بارر رهنمود 
اسي ، هر پيشنهادي براي قانون اس برابري مردم در جهان خواستار شد آزادي و

 پيشنهاد را بررسي   بيش از سيصد ، كميسيون دندارند ، به آن كميسيون بفرست
  در بيست و چهارم.  ندورسه را پذيرفت، و در پايان كميته ، طرح فيلسوف ك كرد

 اين  .را پذيرفت)  اصل حاكميت مردم ( قانون اساسي  ،  ترسايي 1793 ژوئن
از آن .  بود) يمردم حكومت (سه برپايه ي دموكراسي نخستين قانون اساسي فران

اساسي  قانون ،  سال تا امروز با اصالحاتي كه در قانون اساسي فرانسه شده است
  .  هم چنان برپايه ي دموكراسي استفرانسه 

  

  فرهنگي ، اجتماعي و حقوق اقتصادي  ـ   11

 يك سلسله پيدايش،  را تكان داد ترسايي جدهميسده ي هانقالب هايي كه 
 و حق برابري ، انديشه ، قلم   آزادي هاي شهروندي (سياسي   مدني وحقوق 

  . يعي شناخته شد به عنوان حقوق طببود و )  مطبوعات و ، مالكيت مردم
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، انقالب صنعتي وپيشرفت تكنولژي ضرورت حقوق   ترسايي در سده ي نوزدهم
،  ، حقوق اقتصادي از جمله ي اين حقوق مي توان، ديگري را آشكار كرد 

  . فرهنگي را نام برد اجتماعي و
 توليد صنعتي و نيروي به عنوان كارگران و كوشش  ره آورد پيكاراين حقوق

،   شرايط بهتر كار  حق اعتصاب ،،ان با تشكيل سنديكاها كارگر.  دبو ژي وتكنول
  .  و شرايط زندگي شايسته را خواستار شدند دستمزد بيشتر

، حقوق اجتماعي   ترسايي آغاز سده ي بيستم  و  در پايان سده ي نوزدهم
 بازنشستگي ،  ، ، بيكاري حق بيماري (ديگري به سان حقوق تامين اجتماعي 

فعاليت هاي پرورش و  آموزش وحق  و برخورداري از) ن مسك  ،تادگي ازكار اف
  .  را به دست آوردندفرهنگي 

دسته ي                      . اين دودسته حقوق داراي تفاوت هاي بنيادي است
.                                        نقش كمتري دارد دولت،  حقوق طبيعي شهروندان است ، كه نخست

،  حقوق اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي استدر برگيرنده ي دسته ي دوم ، كه 
  .روز به روز بر وظايف دولت افزوده مي شود 

  جهاني شدن دموكراسي در سده ي بيستم ترسايي  ـ   12

 با بيداري و شناخت شهروندان به ارزش هاي دموكراسي ، با جنبش هاي مردمي و
حكومت هاي خودكامه نظامي و دينمدار از ميان برداشته مي  جانفشاني مردم

به حكومت مردمي دست يافته اند ، افزوده مي شمار كشورهايي كه شوند و بر 
آرامش و بهزيستي شهروندان و آباداني اين  زمينه سازاين پيشرفت سياسي . شود 

نند ، براي منافع خود كشورها مي شود و كشورهاي سرمايه داري ديگر نمي توا
مردم را فريب داده و با دادن شخصيت هاي ساختگي به مزدوران خود جنگ هاي 

.                                                                                      فرسايشي و ويرانگر داخلي و يا منطقه يي به راه اندازند 
، براين انديشه ياري از كارشناسان حقوق اساسي در دانشگاه هاي بزرگ جهان بس

با جهاني شدن بازرگاني و گسترش همكاري هاي اقتصادي و فرهنگي اند ، كه 
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نيز  وكراسي دمبه زوديميان كشورها و آگاه شدن مردم به ارزش هاي دموكراسي 
  . جهاني مي شود 

 رشد اقتصادي و ه اين آرزو ، كشورهاي بزرگ بايد با افزايشيدن ببراي رس
در روابط بازرگاني  سلطه جويي از  ،ماعي و فرهنگي كشور هاي جهان سوم اجت

گر منابع زير ، تا ناگزير نشوند ، براي تامين نياز هاي نفت و گاز و ديدست بردارند 
پشتيباني كنند و اي خودكامه و فاشيست  ، از حكومت هارزانزميني به بهاي 

نمونه ي بارز آن . مردم اين كشورها را از دستيابي به دموكراسي بي بهره سازند 
يران حمايت بي قيد و شرط كشورهاي بزرگ از حكومت فاشيست فرقه شيعه در ا

  است

 ومت فاشيستحك پشتيباني اهان آنند ، كه كشور هاي بزرگ از خومردم ايران 
 با از ميان برداشتن اين غده ي سرطاني در خاور تا فرقه شيعه دست بردارند ،

آرامش و  ، كه ماليان به راه انداخته اند ، پايان داده شودتشنجاتي  به ميانه ، 
    .شود ي ميان كشور هاي خاور ميانه از سرگرفته همكار
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 با ده ها  ، جوامع بشري با پايان جنگ جهاني دويم،  ترسايي  1945 در سال 
معلول و سوزانيدن يهوديان در كوره هاي آدم ي  بيشتر ميليون تن كشته و شمار

، ترس  در برابر نشانه هاي بيزاري. ، پشت سرگذاشت سوزي و ويراني هاي شهرها
، دولت ها به  من زدوهراس ، تمايالت ملي گرايي و خودكامگي كه به اين جنگ دا

  .  حقوق بشر پي بردندتضمين ضرورت هاي فزاينده ي 
براي رسيدن به اين هدف ، سازمان ملل متحد ، به سان پارلمان جهاني تشكيل 

اين .   كميسيون حقوق بشر هستي يافت ترسايي ، 1948  دسامبر و در دهم. شد
 ها وحقوق اجتماعيآزادي برابري و نده ي  حقوق بشر را كه در برگيركميسيون

 و اعالميه جهاني حقوق  مورد تاييد قرار داد ، شهروندان و برپايي دموكراسي را



 ٤٠

  . بشر را منتشر كرد
  

  :گزيده يي از اين اعالميه در زير آمده است 

همه داراي خردمندي و وجدان مي . برابر زاده مي شوند  ـ مردم آزاد ويكماده 
  . رفتار كنندبايد با يكديگر برادرانه ،  باشند

 ،  ، جنس ، رنگ پوست  مردم بدون برتري به ويژه از ديدگاه نژادي  ـماده دو
 زادگاه  ، زبان ، دين و انديشه ي سياسي، يا هر انديشه ي ديگر ، تابعيت ، دارايي

،  و يا موقعيت ديگر، ازحقوق و آزادي هايي كه در اين اعالميه پيش بيني شده
  . بهره مند مي باشند

  ، بين المللي و سرزميني ،  قضايي ،  ـ با نگر به وضع سياسي ، اداري ه سماده
، خواه مستقل، خواه زير سرپرستي و يا اين كه حاكميت آن به  شهروند هر كشور

  . ، هيچ گونه برتري بر يكديگر ندارد شكلي محدود شده باشد
بشر حقوق ، كه به اصول  ، كشورهاي عضو سازمان ملل پذيرفتند با اين منشور

  . بگذارند  ارجپيش بيني شده در منشور 
برتر از قوانين كشورها ، كه را ، اصول پيش بيني شده در اين اعالميه  اين كشورها

با  .  را گرامي بدارندپذيرفته و متعهد شدند آن ها داراي ارزش جهاني است و است
 . منشور حقوق بشر منشا حقوق بين الملل گرديداين تدبير 

  شناختن حق راي براي زنان    ـ 14

در سده ي بيستم ترسايي ، نابرابري تكان دهنده دموكراسي از ميان رفت و زنان 
اين حقوق .  از حق برگزيده شدن و دادن راي در بنيادهاي سياسي بهره مندشدند

  : شناخته شد  در درازاي سده ي بيستم
 در  1944  در سال،  در انگلستان   1031 ، درسال   در آلمان 1918 در سال 



 ٤١

امروز .   در سويس ترسايي ، 1972  در بلژيك و در سال  1948 فرانسه ، درسال 
 . دموكراسي به يك واقعيت شاخص واجتناب ناپذير شناخته شده است

 دموكراسي در جنبشي براي گسترش،  ترسايي در نيمه دوم سده ي بيستم
حكومت پاشيده شدن و   بافروپاشي پرده ي آهنين.  شدآغازجهان كشورهاي 

 . ، دموكراسي هاي نوپايي در شرق اروپا هستي يافته اند خودكامه شوروي

، با وجود  از كشورهاي عضو سازمان ملل  زيادي شماره دنبال اين جنبش هنوزب
برابري مردم پذيرفته  آن كه اصول بنيادي سازمان بين الملل را براي آزادي ها و

  . ي جلوگيري مي كنند موكراسپايي دبراز  با نيروي سركوب ،  اند
منطقه فرسايشي و بي هدف ، گواه جنگ هاي   ترسايي  نيمه دوم سده ي بيستم

، جنگ ايران وعراق، تجزيه ي  ، جنگ عراق با كويت جنگ ويتنام:  يي هستيم
  .، رواندا و بروندي  ، كشتار نژادي در كامبوج يوگوسالوي

بوتو در ، مو ، پينوشه در شيلي  شوروي در  استالين و جانشينان اوخودكامگي
به دست خميني و خامنه يي و مردم ايران بيش از نيم ميليون نگو و كشتارك

 ، نمونه هاي آشكار در نابودي دموكراسي در تحميل حكومت فاشيست فرقه شيعه
       .جهان است 

  
 از پاره يي ، نابساماني ها هم چنان در   ترسايي در آغاز سده ي بيست و يكم

 بهتعهد ،  با زير پا گذاشتن  حكومت فاشيست فرقه شيعه.  كشورها ادامه دارد
براي گسترش ،   سال استپنج بيش از سي و، احترام به حقوق كشورهاي ديگر 

پندارهاي ويرانگر ديني در منطقه و تاراج در آمد كشور بر دامنه ي بينوايي در 
انگر فرقه شيعه و آتش افروزي جنگ براي تبليغ پندارهاي ويرو است كشور افزوده 

به حزب سالح هاي جنگي ديگر ، يك ميليارد دالر افزوده بر موشك و  همه  ساله
و با نقض      مي دهد ميليارد دالر به سوريه20 و  اهللا لبنان و حمس در نوار غزه



 ٤٢

تبليغ هاي نژاد پرستي و ناسزاگويي  اعالميه ي حقوق بشر ،  3 و1 آشكار ماده ي
در  ور و ايجاد تشنج در خاور ميانه ،اين كشنابودي ردم اسراييل و تهديد به به م
 بدتر با همهاز ،  رده است  آلمان را رو سپيد كها حكومت نازيستنامردمي اين 

 كشورهاي اين  منطقه  ، ايران و برنامه ساختن جنگ افزار هسته ييدنبال كردن
 كشورهاي بزرگ تا امروز با فروش بدون شك ،. است قرار داده در خطر نابودي را 

 ميليارد دالر به جيب زده 180رآكتور اتمي و ديگر نيازهاي باليستيكي بيش از 
 و صلح شده مسابقه تسليحات اتمي  زمينه ساز اين سود باد آورده ولي اند ، 

با ، كه  شور بختانه كشور هاي سرمايه داري . جهاني را به خطر انداخته است 
، در سازمان   منافع سرشاري برخوردارندفاشيست از اين حكومت ن روي كار آورد

، عليه بشر جنايات كشتار مردم بي پناه و  براي تعقيب قانوني مرتكبين ملل
   .كمترين اقدامي نمي كنند

و جنبش  در پوشش اصالح طلبان  افزوده بر اين نابساماني ها ، مزدوران خود را 
فدراسيون هاي دو نفري حقوق با برپايي كند سبز ساخته و پرداخته حكومت بيدا

تلويزيون هاي وابسته به ماليان براي سرپوش گذاشتن بر اين نامردمي ها به ، بشر 
صداي امريكا ، بي بي سي ، راديو فردا ، راديو و بخش زبان پارسي تلويزيون هاي 

ون هاي دو زمانه و اورو نيوز جاي داده و شمار از اين مزدوران با برپايي كنفدراسي
    .نفري دفاع حقوق بشر همه چيز را به ابتذال كشيده اند 



 ٤٣

   امروز تا دموكراسي در ايران در درازاي هزاره ها  خالء ـ   بخش دويم  

 بسياري از ايرانيان ساده دل و نا آگاه را خشمگين مي بدون شك ، اين سخن 
 اگر حكومت . شته و داردواقعيت تلخي است ، كه وجود دااين كند ، ولي 
 ترسايي ، كشورهاي غربي 20ه ي ر ايران پا مي گرفت ، در پايان سددموكراسي د

 و حكومت فاشيست فرقه  به ايران بياورند ، خميني مزدور خود رانمي توانستند
   .   شيعه را بر مردم ايران تحميل كنند

 دور  در اين بخش ، به گونه يي بسيار كوتاه ، و براي اين كه از موضوع سخن
 كه در درازاي نا گفته نماند ،. نشوم  ، به بازگويي برخي از آنان بسنده مي كنم 

ند ، سده ها ، در ايران شاهاني بوده اند كه براي سربلندي ايران جانفشاني كرده ا
مردم ايران نقشي در  ست يك تن بوده  وولي  از آن جا كه حكومت در د

 هاي او از ميان ميرفته  ي دست آوردحاكميت نداشتند ، پس از مرگ شاه ، همه
  . است 



 ٤٤

   دوره ي هخامنشي ـ  1

را ، تكه پاره هاي اين كشور  ي زيادبزرگ شاه هخامنشي با جانفشاني هاكوروش 
از آن جا كه مرد آزاده يي بود ، با مردم وحتي با كساني كه در  به هم پيوست ، و

  .برجاي گذاشت جنگ بود با مهرباني رفتار كرد و نام نيكي از خود 

 تن از بزرگان پارس  گرد آمدند ، تا براي پاسداري از رهĤورد 6پس از مرگ او  ، 
  .هاي او  و پايندگي ايران زمين ، راه كار بايسته يي بيابند 

اكنون " : هوماتا ، يكي از بزرگان هخامنشي ، كه مرد خردمند و دانايي بود ، گفت 
رد آمده اه كار بايسته براي جانشيني كوروش گكه ما با خرد انجمني براي يافتن ر 

جيه نشان داد ، كه  حكومت يك تن بر جامعه ، به واسطه ي شاهي كمبوايم ، 
با و رايزني وي گفت با همپرسي . د  ها ، كشور به ويراني كشيده  شخود خواهي

گزينند  ، و اگر حكومت راه تباهي كنيم ، كه مردم آن را برببرپا  مردم ، حكومتي
 ، وي حكومت مردمي" و خودكامگي پيش گرفت ، مردم حكومت را بركنار كند 

  .را پيشنهاد كرد 

من پيشنهاد هوتانه را " : يكي ديگر از بزرگان هخامنشي به نام بغابوش گفت 
درست نمي دانم ، زيرا بدترين حكومت ها ، حكومت مردم ناآگاه و كار نا آزموده 

ان و كار آزمودگان سپرده  به نخبه گومت بايدانديشه ام ، حكمن بر اين . است 
  ." كنيم مكاري  و ما كه از كشورمداري آگاهي داريم ، با آنان هشود 

حكومت بايد به شايسته " :  گفت سپ از نوادگان چيش پشداريوش پسر ويشتا
وي افزود ، در حكومت . مداري دارد ر توان كشو ، كهبرترين سپرده شود ترين و
حكومت . دان تنها به سود خود مي انديشند و  آشوب مي كنند  ، نابخرمردمي

نخبه گان به نافرجامي كشيده مي شود ، زيرا بر سر رهبري ميان آنان شكاف مي 
در پايان پس از كشت و  افتد ، و نابه ساماني همه چيز را به نابودي مي كشد و 



 ٤٥

مي   در دست كشتار ، يك تن برديگران پيروز مي شود و به تنهايي حكومت را 
پس براي پيشگيري از اين درگيري ها ، كه پيامد . ، و خود كامه مي شود  گيرد

   " .  را ناتوان مي كند ، حكومت شاهي بهترين استحكومتن آ

پس از اين فرنودآوري ، داريوش خواست خود را بر ديگران تحميل كرد ، ولي 
.  گرفت ي از آنان دورهوماتا به نشانه ي ناهمĤوايي با داريوش ، براي هميشه

رويدادهاي پس از آن گواه ، برپايي حكومت هاي خودكامه بود ، نفوذ روز افزون  
موبدان در دوره ي ساساني ، زمينه ساز شكست ايرانيان در برابر يورش راهزنان 

  .  باديه نشين شد 

ه ي ، در اين دور رانندنشي فرمان راهزنان باديه نشين ، در درازاي دوسده با دد م
 ، هستي مردم را تاراج كرده  و نها به كشتار مردم بسنده  نكردندسياه ، نه ت

  . ند ان و فرهنگ ايران زمين كمر بست، به نابودي زبرا به آتش كشيدند نوشته ها 

رانيان درگوشه وكنار كشور آغاز  شد ، و پيش جنبش هاي ميهني با جانفشاني اي
 يورش ول در چند، تركان مغرهايي يابند ن ين ديومنشااز اين كه مردم  از شر  ا

  .به آتش كشيدند ،  ، وهرچه سر راه خود يافتند به ايران تاخنتد

  ـ  دوره ي صفوي   2 

 ، انگليس جهانخوار در ايران النه كرد  و براي در دوره ي حكومت استبداد صفوي
 ن ميهني فرقه ي جهانيان و تجزيه ي ايران ، ايجاد نفاق وپراكندگي ميان ايرا

  .شيعه را به راه انداخت 

اه ، پس از  به راه داد سي صفوي ، براي  پايندگي حكومت استباسمعيل و عباس
ردم بي پناه ايران انداختن فرقه ويرانگر شيعه ، براي گسترش آن  به جان م



 ٤٦

 گرجستان  ايجاد ترس وهراس در ميان مردم ، در تبريز وبابا ديو منشي افتادند و 
   . راه انداختندسيل خون به

  :بنا  شده است و نيرنگ دروغ ه بر شش  اين فرق



 ٤٧

  گزينش علي  به جانشيني ـ   الف  

داستان  با ساختن، در دوره ي صفوي ، براي قبوالنيدن فرقه شيعه و فريب مردم 
علي را براي جانشيني خود برگزيده ،  ، كه محمد  چنين وانمود كردند،غدير خم 

مي نويسند ، پس از اين ادعاي دروغين را رد مي كنند و تاريخ نويسان . است 
مرگ محمد ياران شمشير كش او براي تعيين جانشين او گرد آمدند و از ميان 

مردمي كه با  بهها ،  و يورش )غزوه ( را كه در جنگ هاي فريبكارانه خود ابوبكر 
مسر محمد هعايشه و پدر محمد پيمان دوستي بسته بودند ، محمد را ياري داده  

پس از او عمر و . و هرگز سخني از جانشيني علي به ميان نيامد . برگزيدند ، بود 
 و عثمان يكي پس از ديگري خليفه شدند و علي گزينش همه ي آنان را پذيرفت

  .ه خواند با يكايك آنان خطب

  رهبري مجازي   ـ   ب 

، براي برپايي  ته و پرداخته صفويرهبري يك ادعاي بي بنياد بوده و دروغ ساخ
مترين در ميان فرقه هاي اسالمي كبه همين فرنود  واست فرقه ويرانگر شيعه 

   .به ميان نيامده است سخني از رهبري 

الفت كرد ، ولي از آن جا ، كه بسياري از ادعاي خعلي پس از مرگ عثمان 
فت او شده بودند ، با خالگرفتار خشم و شمشير او شان نپدر و يا پسراخانواده ها ، 

ش يه ي قرگر معاويه پسر ابو سفيان رئيس قبيلفت برخاستند ، از سوي ديبه مخال
مي دانست كه با جنگ به جايي نمي رسد ، علي برخوردار بود ، از پشتيباني مردم 

و عمرعاص ، با موافقت هردوي آنان به داوري  داد ) حكميت ( تن به داوري 
به خوبي از خواست مردم آگاهي داشت وي مردي سر شناس بود  و . برگزيده شد 

  .، راي به خالفت معاويه داد 



 ٤٨

، بي آن كه از پشتيباني مردم برخوردار مرگ او ، حسين  يكي از پسرانش پس از 
كه در نزد تازيان جنگ باشد ، با شمار كمي از مردم  مكه در ماه رمضان ، 

ن محل رسيد ، يزيد كه كربال به راه افتاد ، هنگامي كه به ايسوي  به ناستوده بود
پند  خود را به نزد او فرستاد و به او ين پدرش شده بود ، يكي از سران سپاهجانش

عده يي از همراهان حسين با . خانه ي خود برگردد به آسوده خاطر داد ، كه 
فرداي آن روز .  ديدن انبوه شمشيركشان يزيد ، شبانه فرار كرده به مكه برگشتند

شمار كمي از همراهان او كه بيشترين آنان زنان وفرزندانش حسين مانده بود و 
بود ، به جنگي نا برابر و نابخردانه روياي رسيدن به خالفت در حسين كه  . ندبود

  . بود پرداخت ، كه فرجام آن شكست 

  سال پيشو سد  از هزار سامره پنهان شده در چاه مجازي رهبر      ـ    پ 

تا هشت تن ديگر پيش مي برند رهبري را  مجازي ، خالفت داستان سرايان صفوي
نداشته است  ، به  كه  و ي فرزندي از آن جا به حسن عسكري كه مي رسند ، و

پيش مي گيرند و به دروغ مي گويند ، را راه فريب ناگزير بن بست مي رسند ، 
. پسر پنداري حسن عسكري به چاه هاي بويناك سامره رفته و پنهان شده است 

 ، رنگ ديگر به خود گرفت و  انگليسي ها ، فتحعلي شاه وغ  در دوره ي اين در
محمد علي  ميان ايرانيان ، به براي گسترش نفوذ خود و شكاف هرچه بيشتر

شيرازي يكي از مريدان شيخ احمد احسايي ميدان دادند ، او خود را قايم آل 
 او  .ين او شد سينعلي  مازندراني جانشپس از كشته شدن وي ، ح. محمد دانست 

پس از هزار مد باب ، ي علي مح گفته كه به،  ي هستمهمان كسمن مدعي شد ، 
پس از  در اين جا پايان نمي گيرد ، وي نيرنگ حسينعلي. سال آشكار مي شود 

يد و  كشكارش به جنونزندگي  ، در سال هاي آخر پيامبر خواندخود را چندي 
   . ادعاي خدايي كرد



 ٤٩

رنگ از اين ني شكار مردم نادان را سركيسه كرده وآ دروغ اينبا يان دغل كه مال
، مال خامنه يي به دروغي بزرگ تر متوسل شد و اين امام دست بردار نيستند 

 مدعي شد ، ن آورد وچمكراچاه ناك سامره به خته و پرداخته را از چاه هاي بويسا
به گفتگو مي   با اوبا دشواري روبرو مي شود ،هر گاه كه براي سركوب مردم 

فتار خرافات اين براي سركيسه كردن مردم نادان و گرو ماليان ديگر  . نشيند
 و ندبدبخت مردم بينوا كه گرفتار خرافات . دروغ بزرگ را پيوسته باز گو مي كنند

خرند در اين چاه مي ريزند و د نان براي فرزندان گرسنه خود بپولي را كه باي
   . ب مي زنند ماليان كالهبردار آن را به جي

   

  )تقيه ( ـ  دروغ گويي    ت

كار آن ، فتواي مالي نمونه ي آش. درفرقه شيعه دروغگويي رمز پيروزي است 
در  . افزار هسته يي را حرام دانستبا  فتوا ، جنگ او در يك. خامنه يي است 

هزينه ي تاسيسات هسته يي  ايران را براي ساختن بمب حالي كه كارشناسان ، 
  . برآورد كرده اند  ميليارد دالر 200 تا امروز ي هسته ي

 هنگامي كه در پاريس بود ، براي فريب مردم نادان گفت ، پس از خميني 
برگشت به ايران حكومت دموكراسي برپا مي كنم ، هنگامي كه انگليس جهانخوار 

مه او را بر مردم ايران تحميل كرد و به كشتار مردم كمر بست ، يكي از همان روزنا
گفت اين است ، حكومت دموكراسي كه نويد دادي ؟    خمينينويسان بيگانه به

) دروغ گفتم ( خدعه كردم :  گفت بي آن كه از دروغگويي ننگ داشته باشد ، وي 
.  

  و گداپروري  مرده پرستي ـ  ج
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دست آوردن يك تكه نان  يا براي ب و تازيان مردمي ددمنش بوده و مي باشند
براي كاهش اين از كشتن دارنده ي آن دريغ نمي كردند ،  ، خرماچند دانه ي 
، ند ا دو ماه محرم و رمضان حرام كنكشت و كشتار ربر آن شدند ، كه نامردمي ها 

با  .  ، در اين ماه به جنگ يزيد رفت كه در آرزوي رسيدن به خالفت بودحسين
اين كه يزيد به او  با د وجنگ نابرابر با يزد كشته مي شواين كه مي دانست  ، در 

 آتش افروز دست از جنگ و ستيز بردارد ، با يكدندگي و نابخردانه، د امان  دا
 به نويدهاي او دل د ، تني چند نادان كهنه تنها خود را به كشتن دا. جنگ  شد 

او را براي جنگ نا به ، فرقه هاي ديگر اسالمي  . بودند ، نيز كشته شدندبسته 
. رزنش مي كنند و كشته شدن او را جشن مي گيرند هنگام و جاه طلبانه س

ماليان نادان و پول پرست ، خود را به ناداني مي زنند و با داستان هاي ساختگي 
 خمينيپسرمصطفي شهيدپروري ديگر نمونه ي . مردم نادان را فريب مي دهند 
كار خميني ناب. ابقه پرخوري مي گذارد و مي تركد است ، او با چند مالي ديگر مس

براي فريب مردم نادان او را شهيد دانسته و براي اين دروغ يك داستان مسخره 
مردم ايران كه از مفت خوري و مرگ پسرش آگاهي دارند ، براي . ساخته است 

  . او را  شهيد راه شكم مي دانند ريشخند ، 

داخته با داستان هاي ساخته و پرماليان دزد و دغل از دوره ي صفوي تا امروز 
غمه زني ، زنجيرزني ، ( وادار به خود آزاري   و آنان راردم ايران را فريب داده اندم

مي كنند و )  زني ، خاك بر سر ريختن و در گل غلتيدن ، شيون و زاريسينه
دازند و يه خواني به راه مي انتعزسودجو ، با داستان هاي ساختگي معركه گيران 

 اين نابكاران براي بي .ا سركيسه مي كنند مردم بينوا ، ناآگاه و گرفتار خرافات ر
گداپروري كشانده و به تكيه و مسجد را با دادن خوراك يان بينوا، مردم ارج كردن 

  .را گسترش مي دهند 

   ـ  تن پروري و پول پرستي چ
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در روستاها و شهرها ، نوجواناني كه ، از فراگيري و رفتن به دبستان بيزارند و از 
 در كارخانه ها شانه خالي مي كنند و در يگراورزي و كاركشانه شرافتمندكار 

براي پر رو  پول آسان مي باشند ، به حوزه ها مي روند و به دست آوردنآرزوي 
به هر زشتكاري تن مي دهند و انگل در آن جا ، شدن ، كه شرط مال شدن است 

راي ب با ريختن اشك تمساح )مرده پرستي ( روضه خواني جامعه مي شوند و با 
تازياني كه به ايران زمين تاختند و مردم آزاده را به بند كشيدند ، مردم ناآگاه از 

با نيرنگ از آن هستي ناچيز آنان را اين بيدادها و گرفتار خرافات را فريب داده و 
   . خود مي كنند

   ـ   وقف سرزمين ها و شهرهاي آباد   خ 

 قران و نيرنگ هاي ديگر ، چاه ماليان دزد و پول پرست ، با نوشتن در حاشيه ي
هاي آب ، سرزمين هاي آباد و بنا هاي بزرگ در شهرها را  تصرف كرده و هر روز 

اينك نزديك به يك . كه ، مي گذرد بر دامنه ي اين دزدي آشكار افزوده مي شود 
خميني روضه خوان ، . سوم كشور را ماليان در پوشش وقف از آن خود كرده اند 

از آن خود كرد  و خش بزرگي از زمين هاي بين تهران و قم را در پوشش وقف ب
  .در كنار آن مرد 

، شيعه فرقه بيدادگر ا ازماليان بگيرند ، ديگر از  دروغ و نيرنگ ر7اگر يكي از اين 
  .ن است مرگ ماليافرايند آن  و چيزي برجاي نمي ماند

    ـ  دوره ي تركان قاجار بخش سيم 

ره قاجار از قوم مغول ، انگليس جهانخوار پا را فراتر در دوره ي  شاهان زن با
گذاشت و براي ايجاد دشمني ونفاق بيشتر ميان ايرانيان ، نخست فرقه ي بابيه و 

  .  بهايي را به راه انداخت ن علي محمد باب ، فرقه جهان ميهنيپس از كشته شد
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يني علي روف به صبح ازل ، براي جانشيحيي معحسينعلي مازندراني و برادرش 
 دولت عثماني براي پايان دادن ، ه جان هم افتادند ، در ايران و تركيه بمحمد باب

 يحيي را به جزيره قبرس و حسينعلي را به حكا به كشمكش ها و ناسزاگويي ها ، 
در جنگ جهاني اول ، پس از شكست عثماني . د  كراسراييل كنوني ، تبعيد در 

ركار دست اندنعلي براي خوش خدمتي حسي.را تصرف كرد  انگليس فلسطين 
نام وي زماني كوتاه بابرخورداري از ياري انگليس ، .  دود آن شتبليغ به س

 ، من همان كسي هستم دو مدعي ش. يد  نامحسينعلي را رها كرده و خود را بهاء 
كسي كه خدا او را آشكار مي  (  » من يظهراهللا« گفته است ، كه علي محمد باب 

. ي  پس از چندي خود را فرستاه خدا دانست و اهللا را بر نام خود افزود ول.  ) كند 
آن چه شگفت آور است .  ادعاي خدايي كردزندگي حسينعلي درسال هاي پاياني 

، وي در نامه يي به ناصر شاه  قاجار ، يادآور مي شود ، كه به مكتب نرفته و  بي 
پارسي داراي نادرستي هاي سواد است ، نوشته هاي او چه به زبان تازي و چه 

با دستكاري در اين نوشته ها و با برپايي انش انشينس از او جهرچند پ. زياد است 
 برآنند ، كه داستان هاي ساخته و پرداختهبا ) نيكا ابا نيرنگ و دروغ اير( بهاييكا 

وخته به انگليس ، شخصيت سازي كنند و براي نابودي فرهنگ كهن از اين خودفر
ن و افزايش شكاف ميان مردم ايران ، زمينه ساز دخالت هرچه بيشتر اين سرزمي

  .بيگانگان بشوند 

ه ي شاهان خودكامه جانشين عباس افندي به  شيو پس از مرگ او پسر بزرگش 
ارتش  انگليس جهانخوار به  پس از جنگ جهاني اول و شكست عثماني ،. د او  ش

عباس افندي براي . ود مي گرداند فلسطين را از آن خ، فرماندهي ژنرال آلن بي 
دولت انگليس به پاس اين .  مي شتابد  به ياري انگليسي ها خوش خدمتي 

ياري او را   ،ايران ستيزخدمتگزاري به او لقب لرد مي دهد و  براي تبليغ اين فرقه 
و از  اياالت متحده ي امريكا مي رود ستان ولاز اين پس به كشور انگ. مي كند 

مركز .  مي شود      برخوردار نيز  اياالت امريكا وزولت رييس جمهورپشتيباني ر
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به ،  واشنگتن به پاس خوش خدمتي او اتبليغات بهايي گري ، در دانشگاه كلمبي
  .است و امروز مركز بهاييكا شده رايگان در اختيار فرقه ي بهايي گذاشته شده 

 ه ويژه  از هنگامي كه عباسبهاييان ، در دوره ي پهلوي از پشتيباني آشكار شاه ب
 سال 13سپس  و يدارايشركت نفت و وزير عضو هيئت مديره هويداي بهايي 

ي ساختن گور حسينعلي نوري در حكا در برا  ودنخست وزيري او برخوردار بودن
 گفته مي شود  . كردندتاراجرا  از خزانه ي كشور الر  ميليون ها دكشور اسراييل ، 

  .ا مي كند به اين دين ساخته و پرداخته ي ايرانيان درآيد ، هويدا به شاه پيشنه

  دو همزاد جهان ميهني روس و انگليس با همكاري در دوره ي تركان قاجار ،

 خور آيان و اباختر را از ايران جدا كرده ي از  ، بخش هاي بزرگماليان و بهاييان
 تنها نامي از ايران  ،  قاجاردر روزهاي پاياني حكومت تركان. و از آن خود كردند 

، به ن اشغال كشور از سوي روس بود   كه نگراانگليس ،. رجاي مانده بود ب
اله عين الملك پدر هويدا و سرسپرده ي اين كشور در استانبول و ش حبيب رسفا

     . رضا خان ميرپنج از فوج قزاق را روي كار آورد لبنان ، 
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دست گذاشتن  بيداد شاه و فراش باشي ها و ديگر ديوانيان در كشتار مردم و
، در   از يك سو و ماليان پول پرستي آنان و گرفتن ماليات هاي سنگينبرهست

مرده پرستي سنگين ، هزينه هاي  ، زكات گرفتن يك سوم و يك پنجم حق امام
،   سوي ديگر از مساجد، هزينه هايدرگذشته اند عرب ها يي كه هزار سال پيش 

  فشانيجانبا ،   را نداشتندانآن بيداد  كه مردم ديگر تحملند ،بازوي فشاري بود دو
شالق زدن ، (  آزار و شكنجه هاي ددمنشانه، وبراي پايان دادن به  به پا خاستند

و كشتار مردم بي پناه به دست شاه و ) بريدن دست و پا ، كور كردن و سنگسار 
 و، ديوانيان كه خود را حاكم عرف مي دانستند فراش باشي ها  ، حكام بيدادگر

و هر كس كه در برابر بيداد آنان مي حاكم شرع مي دانستند را كه خود ماليان 
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ايستاد ، با دادن فتوا به كفر و الحاد ، او را گردن مي زدند ، اموالش را تصرف مي 
شي هاي شاه   و فراش باكردند و به همسر و دختران و پسرانش تجاوز مي كردند

شاه و ، دو ديو در دست  ، مردم گرفتار يز آنان را اجرا مي كردندم مردم ستاحكا
  .خواستار عدالت خانه شدند  ، مال

انگشت شمار ايرانياني كه به كشورهاي اروپايي رفته و از رستاخيز مردم فرانسه در 
ي آگاه شده مردمست كشيش ها و برپايي حكومت واژگوني شاه و كوتاه كردن د

بازگو دانستني هاي خود را روزنامه هايي كه در تهران وتبريز بود ، بودند ، در 
نه مردم اين كشورها گوكردند و نشان دادند ، كه با بيداري مردم در اروپا چ

 دوران بيداد شاهان وكليسا پايان داده و با برخورداري از آزادي ، به بهند ، توانست
  . صنعتي دست يابند  هاي دانشي وپيشرفت

، گوياي يك راز  گفته ي بي پيرايه مشهدي باقر بقال نماينده صنف بقال از تبريز
.  ما شورا نمي خواهيم.  ، كه به ما دادند ما مشروطه را مي خواهيم: پنهان است 

  . اين سخن ساده دو پرسش پيش مي آورد

ن قانون اساسي برپايه  ـ  اين ساده دل نمي دانست ،  انديشمندان ايراني خواها1
ي حكومت مردمي بودند و نه حكومت مشروطه ، كه ماليان آن را به ابتذال 

  .كشيدند 

.                                                                      مشروطه را    داده اند) انگليس ( ديگراناو ندانسته اعتراف مي كند ، كه 
، مي گويد  مجلسي  را ، كه شاهزاده  مجلس شناختي نداشتهياد سياسي از بن ـ 2

كارگران و كشاورزان ( هاي قاجار و بازاري ها پر كرده اند و از مردم آزاده ي ايران 
.                                                           نمي خواهيم اين مجلس را كمترين نشاني نيست ، ما در آن ) 

 گفته ي ناآگانه ي او ، بازگو كننده ي اين اصل است ،  كه  بنيادهاي سياسي ولي
تنها در حكومت دموكراسي كه مردم از حق برابري و آزادي ) مجلس و دولت ( 

اي حق نامزدي براي گزينش و حق راي دادن به نامزده هو هاي شهروندي 
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ت مي باشند ، به ميان مي آيد  و برخاسته از ميان خود بوده و داراي حق حاكمي
                                                                                                     .نه در حكومت خودكامه شاه كه مردم از اين حقوق بي بهره اند 

ه ها ، و درس خواند در صد مردم بي سواد بودند نه در جامعه يي كه  نود و 
كه در خانه هاي خود خواندن و نوشتن را فرامي گرفتند ،  بودند شاهزادگان قاجار

و انگشت شمار مردمي كه مي توانستند احكام ساخته وپرداخته مال محمد باقر 
 با بازشدن دبستان وآموزش زبان   كوردلماليان و  مجلسي را در مسجد بخوانند

 خرافات وتعصب همه چيز را به نابودي  ود رسي و هر نو آوري مخالفت مي كردنپا
 اهي نداشتنددموكراسي كمترين آگ  ازبيداد مي كرد وفقر وبينوايي و  كشيده بود

  .شاه خودكامه و ماليان دغل توانستند ، مردم را از حق حاكميت بي بهره كنند . 

، يگانه راه  مي گفتيكي از پيشگامان جنبش بيداري   ، علي آخوند زادهحميرزا فت
 با سوادشدن مردم رهايي مردم از چنگال ماليان ، دانش وآگاهي است ، و

دانش و  بايد  ، و براي رهايي از بيداد ماليان نخستين گام رسيدن به آزادي است
 از بي سوادي زيرا از يورش تازيان تا امروز دكانداران دين. فرا گيريم فلسفه را

  .  برمردم مي تازند  ومردم استفاده كرده 
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، خونخواري  در سركوب مردم از يك سو و حكام  فراش باشي ها،بيداد شاه قاجار 
كي كه در تاراج اموال مردم ماليان ازسوي ديگر، با سود مشترو پول پرستي 

ات ، و ميرغضبان شاه حكم مجاز ميتاختند ، هر دوگروه متفقا بر مردمند داشت
قتل ، دست وپا بريدن ، سنگسار كردن وشالق از سوي ماليان وشاه را اجرا مي 

 تني چند از ايرانيان انديشمند ، با نوشتن نامردمي ها به ياري مردم . كردند
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برخاستند و برآن شدند ، بازيافته هاي خود را براي برپايي دموكراسي درايران ،  
  .برسانند دادگر و ماليان دغل ل شاه بيبه آگاهي مردم گرفتار در چنگا

شيخ   مكتوب در تاييد همكاري شاه و در سه،  ميرزاآقاخان كرماني  ـ    الف
  و ته يك كرباسند و شاه سر ولي فقيه و« : در سركوب مردم بي پناه مي گويد 

ارعاب و اگر الزم باشد با ترور مخالفين و تيرباران آزادي خواهان  با ايجاد وحشت و
، كه بايد همرنگ جماعت شد و گرنه به اتهام مفسد في  مي فهمانندبه مردم 

  » . االرض و محارب با خدا به دار كشيده مي شوند

از نخستين پيشگامان ، وي به درستي علي آخوندزاده ، حميرزا فت  ـ  ب
 مرند بودهشهر پدر وي كدخداي ده خامنه در نزديك .  انديشمندي در ايران است

ميرزا .  ديوانيان با خانواده اش به تفليس كوچ مي كند اليان و، كه از بيداد م
با همه ي نيرو  خواند و از دوره جواني  در اين شهر درسعلي آخوندزادهحتف

 : با اندوه بسيار مي گويدوي .  براي برپايي حكومت قانون در ايران  تالش مي كرد

اين گونه  بوديد ، اي ايرانيان اگر شما از آزادي و حقوق انساني با خبر « 
به علم دست مي يافتيد و با ايجاد .  عبوديت ورذالت راتحمل نمي كرديد

و  زيرا حكومت بيداد . اتحاد ، انگشت شمار مستبدان را از ميان مي برديد
و را نمي توان با نرمش از ميان برداشت و سرپوش گذاشتن ماليان 

   » .شيوه ي مبارزه نيست مماشات 

 سال پس از او و با 110زاده  سر از گور بيرون بياورد و ببيند ، كه اگر اين ايراني آ
پيشرفت و گسترش دموكراسي در جهان ، با سوادها و به ويژه دانشگاه ديده ها در 

 شوراي سازش و مماشات رضا پهلوي "كنفرانس ها و شوراهاي بي بنياد  از جمله 
ش و مماشات با ماليان وادار ، مردم را به ساز  با پر رويي و گستاخي"با ماليان 

   مي كنند ، چه خواهد گفت ؟  
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مي افزايد ، ماليان كارهاي مهم را در دست دارند و نيازهاي مردم در دست آن او 
.  عمال سلطنت هم چاكران آنانند و بايد احكام آنان را اجرا كنند. ها است 

  .د بنابراين بايد ، از دخالت دركارهاي دادگستري كنارگذاشته شون

ادهاي و و كوتاه كردن دست ماليان از بنيبراي پايان دادن به بيداد شاه و عمال ا
تكيه مي كند ، واضع قانون مردم است ، ، ر اين نكته سياسي و اجتماعي ، وي ب

ر مي چيند كه قانون اساسي را مي نويسد ، و بساط حكومت مطلقه ي شاهي را ب
بنابراين حكومت . را به وجود مي آورد  قانوني و بر اساس همان قانون ، حكومت 

نماينده ي مردم و  حافظ منافع مردم و استقالل دولت از مردم جدا نيست ، 
  .كشور است 

ولي در .  ، دشواري وجود ندارد درحكومتي كه برخاسته از سوي مردم است
، بايد دست  به جان مردم افتاده اند كشوري كه ديوانيان مردم ستيز وماليان 

به دخالت ماليان در بايد او به روشني مي گويد ، .  اپاك آنان كوتاه شودهاي ن
مجازات هاي غيرانساني  اجراي احكام شداد وغالظ و نابرابر و دادگاه ها و صدور و

  .  پايان داده شود ديني

 را از فرانسه به زبان يمنشور حقوق بشر وشهروند، وي  مستشارالدوله  ـ   پ

براي آن كه  و ،   يعني قانون ناميد " يك كالم "آن را  ،  پارسي برگردان كرد
، كه   نشان دهدبا آوردن احكام اسالمي ، برآن مي شود ، بتواند آن را منتشر كند 

                                                                              اين منشور با اسالم مخالفتي
كارش را در برگردان آخوندزاده . د فرستمي دزاده را براي آخونندارد و آن 

، ولي از اين كه با آوردن احكام فرقه شيعه با ماليان  دمي كنمنشورستايش 
به و بود پيكارگر  فرزانه و ي مرداو .  د مي كن، او را سرزنش مماشات كرده بود

 برداشت حكومت بيداد را با نرمش نمي توان از ميان « :  مستشارالدوله مي نويسد
 ، و كمترين پيشرفتي ندارد راه مبارزه نيست و مماشات شيوه ي سرپوش نهادن . 
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 و به  ، زندان باستيل را بگيرند او مي افزايد، مردم فرانسه با زور توانستند. 
  ». و دخالت كشيشان در امور كشور پايان بدهند استبداد شاه

 پيشگامان جنبش ، يكي ديگراز ميرزا ملكم خان ناظم الدوله  ـ    ت
 مي گويد ،  با شناختي كه از قانون اساسي فرانسه داشت وي ،  است انديشمندي

، ما در اداره امور كشور بايد قانون اساسي فرانسه را بي دخل وتصرف سرمشق قرار 
اودرگفتگو با مشيرالدوله وزير .  و از حكومت مبتني بر قانون دفاع كنيم. دهيم 

دشمن ترين اشخاص براي نظم كشور و تربيت مردم «      : دادگستري مي گويد 
سان مستشارالدوله ه او نيز ب .  »ت و آزادي آنان ، طايفه علما واكابر فناتيك اس

در برقراري  ، ماليان كه با انديشه ي او راه مماشات را با ماليان پيش مي گيرد
پس با ، مي گويند مسلمان شدن او مصلحتي بوده و س قانون مخالف بودند

او در .  مي كننداز كشور ، شاه را ناگزير به اخراج او  همكاري درباريان سودجو

 وضع قانون براي مردم وكشور كاري « : توجيه مماشات با ماليان مي گويد
درهركشوري كه خواستند قانون تازه يي وضع .  سخت وپر خطر است

ست سرما را مي پوماليان ما اگر چنين كنيم  ، و كنند ، خون ها ريخته شد
   » . كنند

فالسفه و « : ميرزا ملكم خان ، كه از ناآگاهي مردم خشمگين است ، مي افزايد 
رفع براي «  : سكيو و ميرابو مي گويند تلتر ، منانديشمندان فرانسه ، و

بايد به مظلوم گفت ، اي خر ، تو . ايد به  ظالم  پرداخت ظلم در جهان نب
ب از ظالم بيشتري ، تو چرا متحمل ظلم مي شمار به مرات كه در نيرو و

 ، و براي ندند ، ظالم را از ميان بر دارشوي ؟ وقتي مظلومان اين را بفهم
 ، كه  همان قانون اساسي و اوضاع خودشان قوانين  وضع كنندكشور 

   ».است 



 ٥٩

، شاه واشراف وكشيشان كه داراي امتيازات  شكي نيست كه در انقالب فرانسه
مردم ناگزير به پرداخت ماليات هاي سنگين دولتي وكليسا و هزينه ،  زيادي بودند

كشيشان حاضر به ازدست دادن سودهاي بيكران  ، اشراف و ، شاه هاي دربار بودند
، در  ، مردم با جانفشاني بساط بيداد وستم را فروريختند بديهي است.  نبودند

   .ش گرفت دور، كه رهبري انقالب را ب فرانسه اين طبقه سوم بود

مالكين بزرگ  ، بازاريان پول پرست و خوانين و  در ايران شاهزاده هاي ترك قاجار
 ، بر اين پندار كه حكومت قانوني به سود آنان نخواهد بود، خود را كنار كشيدند

،  غافل از اين كه ماليان دغل ، پس از تثبيت جايگاه خود ، به سراغ آنان مي آيند.
آمد و زكات و ساختن مساجد وتامين هزينه هاي براي گرفتن يك پنجم در
 مي كنندبه انجام خواسته هاي خود ، آنان را ناگزير  سوگواري هاي راهزنان تازي

، بخشي از  و آنان از ترس اين كه مبادا ماليان حكم تكفير برايشان صادر كنند
  . نداددمي اموال خود را به ماليان 

  هحسن تقي زادـ      ج

، و  خواهان برپايي قانون بودي ، و  است  شگامان جنبش انديشمندييكي از پياو  
شه ، من اندي ، او مي گويد نقش فعالي در نوشتن متمم قانون اساسي داشت

 با ستايش از ميرزا ملكم خان  مي  گرفتم ، و فراسياسي را از ميرزاملكم خان 
ميرزا ملكم خان   از تاثير انديشه هاي 80%    گويد ، اطالعات وفهم سياسي من 

  .بود و كسان ديگري هم تحت تاثير سخنان او قرار گرفتند 

  : در نشريه كاوه مي نويسد  1920 ژانويه  20 در  او

 همه ي وطن دوستان ايران چيزي كه امروز به حد اعال براي ايران الزم است و" 
 سه چيز است ، و ان را بر هر چيز مقدم دارند ، با تمام قوا  بايد در آن راه بكوشند

:  
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و كل اوضاع  و صنايع ، زندگي    بالشرط تمدن و علوم ترويج قبول و:  ـ  1
  .فرنگستان 

  .ادب پارسي ، ترقي و توسعه ي آن   ـ  اهتمام بليغ درر حفظ زبان و2

  .  ـ  نشر علوم فرنگ و اقبال عمومي به تاسيس مدارس و تعميم آموزش 3

 ، و مخالفت مي كرد ، و متشرع دزد مالي وي در مجلس با تند روي هاي بهبهاني
متهم او را ر ديگ، بدون هر فرنودي ماليان  كشتند هنگامي كه اين مالي ناپاك را

و با توسل به مال خراساني ، حكم تكفير او را خواستار  به دخالت در اين كار كردند

 ما حكم به فساد مسلك سياسي و منافات ":   خراساني مي گويد. شدند 
پس از بود ،   تقي زاده كه درآن زمان در تبريز ."ش با اسالم داديم مسلك

  . شد به ترك ايران  ناگزير كم نامردمي  ازاين حآگاهي 

 را متهم به تقليد روشنفكران،  ماليان كه با هرنوآوري مخالف بودند
ديدگاه شرعي  از  مشروطيت را صرفا  و مسلك فاسد فرنگيان مي كردند

نوشته هاي آنان در دفاع و توجيه شرعي مشروطيت  و  نگاه مي كردند
ين  ا. ، و مي گفتند كه مشروطيت از سنت هاي مذهبي برخاسته است بود

زاديخواهان را از راه يابي به مجلس باز داشتند ، تا نابكاران با نيرنگ و فريب ، آ
ي گوهر بتوانند ، مردم آزاده ي ايران را از حق حاكميت بازدارند و با اين زشتكار

   .ند ي را از ميان برديادي حكومت  مردمبن

دانش يگانه راه رهايي مردم از چنگال ماليان ، "  : حسن تقي زاده مي افزايد
  ،رسيدن به آزادي استبراي با سوادشدن مردم نخستين گام  ووآگاهي است 

ورش زيرا از ي.  فرا گيريم دانش و فلسفه را بايد   ، براي رهايي از بيداد ماليان
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برمردم مي  تازيان تا امروز دكانداران دين از بي سوادي مردم استفاده كرده ، و
  .  تازند

 ـ    فتواي ماليان در توجيه مشروطه و به ابتذال كشيدن قانون  3 
  اساسي

د ، ولي با نيرنگ مردم بي پناه ايران از بيداد شاه و ماليان دغل به پا خواستن
 دست آويز بي ديني و مخالفت با دين ، انديشمندان  ، ماليان توانستند بهانگليس

 سه مالي .را از جنبش مردمي دور كرده و  قانون اساسي را به ابتذال كشيدند 
 پندارهاي واپسگراي فرقه شيعه براي توجيه دغل محالتي ، نائيني و ثقت االسالم 

   :چنين فتوا دادند

كت سلطنت داشته  اگر مجتهدي پيدا شود كه ميراث پيامبر و هم شو« 
ناگفته نماند كه .(  ولي چون اين فرض شدني نيست.  ، بهترين است باشد

از آنان با دغل ، خدعه اهريمن و خود فروخته به انگليس و خميني 
شرعي به مجتهدين و اداره  امور عبادي و و) درنامردمي پيشي گرفت 

 حكومت از آن جا كه.  مملكت اسالمي به سالطين اسالم سپرده مي شود
، عقال وشرعا  مشروطه فساد كمتري نسبت به سلطنت استبداد دارد

در سلطنت مشروطه نمايندگان .  حمايت از چنين سلطنتي ضروري است
تا تاسيس مجلس شورا و وضع قوانين درامور عرفي به ) شريعت(ملت 

   ». عهده مي گيرند و قوانين شرعي در صالحيت مالها برجاي مي ماند

يك نماينده ي مجلس ، ، كه حاج ميرزا حسين  پنهاني ماليان استپس از سازش 
باره طرفدارمشروطه يي مي شود، كه در آن كمترين نشاني از حقوق وآزادي مردم 

، كه براي رفع ظلم  اين مجلس است«   : مي گويد وي .  يده نمي شودد
 )شريعت( و تقويت ملت  امر به معروف و نهي از منكر ، واغاثه مظلوم
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بلكه  عرفا راجح  ، شرعا و ، عقال ترقي حال رعيت و حفظ اسالم ، قطعاو
مجادل با صاحب  ، مخالف شرع انور و مخالف ومعاند آن.  واجب است

  ».  شريعت است

 انمشتي آخوند نادان و بي سواد ايران زمين را ميراث راهزن، در آن آشفته بازار 
امور عرفي را بادادن  ز آن خود و دانسته و امور شرعي را مستقيما ااديه نشينب

  .  به شاه اسالم پناه دادند، نمايندگي 

اگر در دوره ي مشروطه ، انديشمندان كم و مردم در تاريكي و بي بهره از دانش 
  دانشگاه ديده كه آبستن ماليانند ،زندگي مي كردند ، در روزگار ما مشتي

   .دارند مشروطيت را جشن مي گيرند و از اين زشتكاري ننگي ن

در نكوهش ماليان ميرزا آقا خان كرماني انديشمند بزرگ جنبش بيداري 
، كه به  ، اين مردم تو است اي ايران«  : در سه مكتوب مي نويسددغل ، 

و پريشان ، در  ، همه بينوا همه گداي الابالي.  اين روزگار سياه افتاده است
، عذاب و  محنت ، رنج، با هزاران  بي سامان در شهرهاي غريب   و به در

، كه جز تطاول بر  اي ايران ، اين تجار تو است.  مشقت به سر مي برند
، خودسري و عناد اساس  ، لهو و لعب بيچارگان و چپاول اموال مردم

، كه جز ريا ،  اي ايران اين دينمداران تو است.  زندگي خود را نيافته اند
 قصد  ، پول پرستي ونريزي و، دغل ، خ ، دروغ ، حيله خدعه ، خود نمايي

، كه اين چنين به  اي ايران ، اين مردم تو است.  نيت ديگري ندارند و
، كه مشتي مال به  ، آزاد زنان و مردانت كجايند روزگار سياه افتاده اند

  » ؟  ، اين چنين ياوه گويي كنند خود پروانه مي دهند
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از نحوست  «  : مي گويد، يكي از نمايندگان مجلس با خشم ميرزا فضلعلي آقا
يگري د، و  ، يكي از ظلم ديوان و شاه بود دو ظلم به اين مجلس آمديم

  ». نان را علما نمي دانيم، ما هيچ گاه آ ظلم مالها

  ايران  و از ميان بردن گوهر دموكراسي درمشروطه نوشتن قانون   ـ   4

ماي مشروطيت، با نام بي مس،  از آن جا كه نويسندگان نخستين قانون اساسي 
واژه ي مشروطه  ، به حقوق اساسي شناخت دانشي نداشتندنشان مي دهند ، كه 

 هنگامي مي پذيرفتند ، را كه برخاسته از پندار ماليان دغل بود و هر نو آوري را
و به همين . باشد  پندارهاي واپسگراي فرقه شيعههمساني با   به  مشروطكه

در  .  كردند  مخالفت از آن شناختي نداشتند ، انگيزه از پذيرفتن قانون اساسي كه
حالي كه قانون اساسي بر پايه اصول دموكراسي است ، و نمي توان اصل و يا نهاد 

براين پندار ويرانگر بودند ، كه ،   مشروطه گزينش با ماليان  را مشروط كرد 
 به ابتذال  را قانون اساسي  قانون بايد مشروط به پندارهاي ويرانگر ديني باشد ،  

   .كشيدند 

، نويسندگان قانون به  نكته ي ديگر كه ازنظر قانون نويسي يك اشتباه آشكار بوده
بلژيك، آئين نامه داخلي مجلس يا قانون اساسي فرانسه و برگردان   جاي

 دنبال سپس به وارند ي گز آن نام قانون مه، وبرا برگردان مي كنند  نمايندگان 
 قانون اساسي را با نام متمم قانون اساسي ، در  ، نددر شاين كار نسنجيده ناگزي

  . كنار آن جاي دهند

 شاه و مال را در فارش انگليس جهانخوار ، كه برجا ماندن به سنويسندگان قانون 
 فرانسه 1793به جاي آن كه قانون اساسي سال ، راستاي منافع خود مي دانست 

، در حكومت جمهوري انجام پذير بود  و تنها ، "حاكميت مردم "  را كه برپايه ي
قانوني ، د گزيدنبر، بود  " حاكميت ملي"برپايه، كه  فرانسه را 1791قانون سال 
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ن ، همه ي جانفشاني  بود و با پذيرفتن آ با اصول بنيادي دموكراسي ناهمسانكه
يداد و ماليان و همان حكومت ب. شد هاي مردم  در برپايي دموكراسي لگدمال 

را از حق حاكميت وشش قانون ، خود را بر مردم تحميل كرده  و آنان دغل در پ
   .بي بهره كردند 

 1793 اساسي فرانسه در سال قانون   و1787  قانون اساسي امريكا درسال
براساس فرض  ، در راستاي دموكراسي و برابري مردم بود  ، ترسايي 

 روسو، ، يسي ي توماس هوبس و جان لوك انگلاز سو قرارداداجتماعي كه 
 مظفــر، به همين انگيزه ،  ولتر فرانسوي ، نوشته شده بود  و  ، ديدرو منتسكيو

مجلسي از شاهزادگان ،  :  مي نويسد  در فرمان تشكيل مجلس شورا جاراق
   .مالكين و بازرگانان و اصناف برپا شودماليان ، 

يشمندان ، زنان و ، نويسندگان ، اند با صراحت مردم آزاده ي ايران در اين نامه 
از ي جانفشاني كرده بودند ، حكومت مردمخواه ، كه براي برپايي مردان آزادي 

انگليس  مي دانست در حكومت مردمي . شدند برگزيده شدن در مجلس بي بهره 
، قانونگزاري و اجرايي ( بنيادهاي سياسي . ديگر شاه و مال جايگاهي ندارند 

ماليان از دخالت . ان مردم برگزيده مي شوند  مردم و از مياز سوي) دادگستري 
 موالي را كه به دست آويزدر بنيادهاي سياسي و اجتماعي بي بهره مي شوند و ا

پس گرفته مي شود  و به مالكين از آنان ديني وقف و به زور از مردم  گرفته اند ، 
مي حق امام و خمس و ذكوت از ميان برداشته . اين اموال برگردانده مي شود  

بر قانون تامين اجتماعي نيازمندان را ياري مي كند و ماليان براي شود و دولت برا
انگليس نيك مي . گذران زندگي به سان همه ي شهروندان ناگزيرند كار كنند 

دانست ،  كه اگر شاه و مال دو نوكر سرسپرده را از دست دهد ، ديگر در ايران 
 ماليان دزد ودغل با پندارهاي ويرانگر ،در اين قانون بي اساس . جايگاهي ندارد 

 گروه بخش شدند 3 مردم  را به ، فرقه ي شيعه ، با تفرقه افكني و پراكنده كردن 
.  
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   ـ پيروان فرقه ي ويرانگر شيعه1

  . ـ  اقليت  مذهب هاي تسنن 2

  هودي و ي  ـ  اقليت هاي زرتشتي ، ترسايي3

 پيروان فرقه ي برتري به ، با دادن  ماليان ايراني ستيزنوشته ي بي اساسـ  الف  
، ، كه از شاهي اسمعيل صفوي به سفارش انگليس جهانخوار شيعه جهان ميهني 

به  شمني و پراكندگي مردم دبراي از ميان بردن يك پارچگي مردم  و ايجاد 
 با جاري شدن سيل خون در تبريز و ديگر استان هاي مركزي  وجود آمده بود ،

 و متالشي كردن  و  زمينه ساز شكاف ، دشمني ميان مردم د ه بوشدبرپا ايران 
 ، بخشي از خراسان بزرگ ، بخشي از بلوچستان ، سغد ، خوارزم ، مرو، شد كشور 

اهي ، جنبش هاي آزادي خوگرجستان ، ارمنستان و آران  از ايران جداشدند 
گروهي بر در برتر دانستن ، ريشه كنوني در بلوچستان و كردستان و تركمن صحرا 

  .دارد  گروهي ديگر و از ميان بردن برابري مردم

دولت ، (ـ  همه ي اقليت ها ، از برگزيده شدن در بنيادهاي سياسي كشور   ب 
اينده در بي بهره شدند ، زيرا اقليت ها با داشتن  يك يا چند نم) قوه قضايي 

 به نخست افزوده برآن اقليت ها حق گزينش.  ندارند مجلس ، كمترين نقشي را
ه بيداد شاه خودكامه در گذشته گوااين نامردمي ها ، و . وزيري و وزيري را ندارند 

   . مي باشد و حكومت فاشيست فرقه شيعه

اصل  با   ، خداوندبيدادگر به موهبت توجيه گزينش شاه خودكامه و  ـ   پ  
 سايي با تر18با نگر به اين كه از سده ي . برابري مردم ناهمساني آشكار دارد 

 به  حكومت شاهيبرپايي دموكراسي به حكومت هاي استبداد پايان داده شده و
 ، كه  به مردمي استزباله دان تاريخ افتاده است ، نوشتن آن در قانون ناسزا گفتن

 از حقوق بنيادي بي بهره خود را از دست داده وبا نيرنگ ماليان حق حاكميت 
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شاه خود  و م و براي مردم استردم بر مردزيرا  دموكراسي ، حكومت م . شده اند
  . د نجايگاهي نداركمترين  دموكراسي دكانداران دين دركامه و 

 با پايمال كردن اصل  و  ماليان دزد و دغل ،نامردمي ها ، انگليس  اين اب 
  .كردند از دموكراسي بي بهره را ، بيش از يك سده مردم ايران  حاكميت مردم

 نوشتن هنگام                                    قانون اساسينوشتن متمم      ـ 5 
گفتگو ميان ماليان و انگشت شمار نمايندگان به سان تقي متمم قانون اساسي 

 آزادي بيان ، برابري وپيرامون  ند ، زاده كه داراي انديشه هاي آزادي خواهي بود
اه و ت خوبه يك دشمني آشكارميان ماليان تمامي ،مطبوعات ، احزاب 

، كه ماليان به دست  و كار به جايي كشيد. تبديل شدآزادي انديشمندان خواستار 
در پايان  ، و كردندبه كفر و الحاد متهم  ، آزادي خواهان را به  آويزهاي هميشگي
مازندراني خواستار حكم تكفير حسن تقي زاده نماينده تبريز  از دومال خراساني و

مردم آزاده  انديشمندان و ،مخالفت تجار، ماليان  يرانابكاين .  در مجلس شدند
، اين دو مال كه مي  ، همان گونه كه در باال يادآورشدم ي ايران را به دنبال داشت

، از صدور حكم  دانستند، صدور چنين حكمي نقض آشكار قانون اساسي است
س و ايجاد ترس و هرا  خودولي براي افزايش قدرت كردند  ، تكفير خودداري 

ترك او را ناگزير به و داده از مجلس حس تقي زاده حكم به بركناري ميان مردم ، 
حكم به  فتوايي كه داده شده ، :مال خراساني در اين مورد مي گويد .  دندكرايران 

  . با اسالميت است و حكم تكفير نيست فساد مسلك سياسي ومنافات مسلكش 

، فرنود  نوني نيز به مخالفت برخاستندافزوده برآن ماليان خودكامه با وضع هر قا
 و بدعت  االجرا بودن آن را به دنبال دارد، الزم  تصويب قوانينكه ،  آنان اين بود

بايد برآن ، قوانين عرفي كه وضع مي شود ، افزوده .  مي شود) نوآوري ( بدي 
 ،  و تشخيص اين كه كدام ماده مخالف شرع استمطابق پندار هاي فرقه شيعه 

ر غير اين صورت مجلس اسالمي نخواهد بود  در عهده ي مجتهدين است ، دفقط
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مطابق قانون كه مجلس  آن است ،  )شریعت ( و منظور از مجلس شوراي ملي
ايد بن  ، ، اگر قانون عرفي نوشته شود سپس با اغماض گفتند ويرد شرع تصميم بگ

ي طرح تشكيل مال نوردر اين ميان  ،  داشته باشدبا قانون شرع مخالفتي 
 دست كم پنج تن مال نسبت به  ، كه درآن كميسيوني را به مجلس مي دهد
حكم بدهند و درنهايت اصل دوم متمم قانون ، معارض نبودن آن قانون با شرع 

 متمم 2پس از تصويب ماده  .كرد  تصويب  به اين ترتيب اساسي را مجلس
اساني و حاج ميرزا قانون اساسي ، سه تن از مجتهدين ، مازندراني ، خر

اين مجلس كه براي رفع ظلم ، اعاشه مظلوم ، امر به : حسين مي گويند 
معروف و نهي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترقي حال رحيت و حفظ 

  راجح ، بلكه واجب است ، مخالف عرفاً ، ، شرعاًطعاًقه اسالم  است ، ضبي
خوشبختانه . ريعت است مخالف شرع انور و مجادل با صاحب ش، ومعاند آن 

  .  و به فراموشي سپرده شد هرگز اجرا نشد مشروطيت  تا پايان دوره يمادهاين 

بر تر از مردم و هنگام بررسي اصل برابري مردم ، ماليان دغل كه خود را 
ند ، مسلم ، كافر نند ، به مخالفت برخاسته و گفتمي دا تافته ي جدا بافته 
ابر احكام باهم  بر....رتد ، مرتد فطري و حربي ، م، كافر ذمي ، كافر 

 يهودي ، نصاري و .مساوات وجود ندارد  در اسالم مختلفند ، افزوده برآن
درباره ي اصل آزادي مردم ، تنها با  . مجوس با مسلمانان برابر نيستند 

آزادي  از قيد رقيت استبداد پادشاه ، كه فعال مايشا بودن او و عواملش را 
ن منطبقه  از قوانيامور شرعي اين آزادي نمي تواند ، ولي در مجاز دانسته 

  .بر احكام خاصه و عامه مستفاد از مذهب تجاوز كند 

از آن جا كه حاكميت شرعي را در  به اين قانع نشده ودغل ماليان 
 رسيدگي به امور 72 و 27محاكمه مردم حق خود مي دانستند، در اصول 

افزوده برآن در اصل الحاقي به متمم  .  شرعي را از آن خود مي كنند
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هيچ يك از اصول قانون اساسي ومتمم  ، قانون اساسي مقرر مي شود
ط به دين اسالم و مذهب رسمي كشور واحكام آن ويا وقانون اساسي مرب

  . سلطنت براي هميشه تغييرناپذير استبه مربوط 

 برخاسته از اراده ي ، اين اصل حقوقي را ، كه قانونها ط ماليان با افزودن اين شر
مردم بوده  و متناسب با نيازهاي جامعه تغير پذير مي باشد  ، از ميان برده  و با 

 و بي شرمانه قانون  رنگ ديني دادند به قانون پندار ويرانگر فرقه ي شيعه ،
   .اساسي را به ابتذال كشيدند 

دگستري صالحيت محاكم شرعي در قانون تشكيالت دا، در دوره ي پنجم مجلس 
قانون متمم در .  كاهش يافتو طالق ، تنها به دعاوي مربوط به اصل ازدواج 

، آموزش  مسكن مردم مورد حمايت قانوني قرار گرفت ، مال ، شرف و جاناساسي 
  . همگاني وفراگيري علوم كه ماليان با آن مخالف بودند، پذيرفته شد

 سوم درآمد كافران وولي حق يك .  موكول به قانون شد ن ماليات ها يتعي
 ، زكات، حالل كردن پول هاي حرام و مسلماناندر آمد يك پنجم حق 

كه هزينه هاي سنگين سوگواري ها در بسياري از روزهاي سال ومساجد، 
 ماند و همچنان عمال برجاي، با نيرنگ ماليان درآمد بي حساب ماليان بود 

ا ، مردم ناگزير به با اين نا مردمي ه. مي شود و  دتحميل مي شبرمردم 
پندارهاي ويرانگر فرقه پرداخت ماليات و باج دادن به ماليان در پوشش 

   .ند شدشيعه

با نيرنگ ماليان دغل مردم هم ناگزير به دادن ماليات و هم دادن باج به ماليان 
  .شدند 
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  و كاشانه، كه از بيداد شاه و مال ناگزير به دور شدن از خانهميرزا آقا خان كرماني 

اگرخواسته هاي ،  مي گويدآنان آسيب فراوان ديده است ، از د ، و ي خود ش
 ولي اگر در انجام ، دن، اموالت را از دستت بيرون مي آور بپذيريرا ماليان 

،  ، جالد گردنت را مي زند ، حكم برتكفير مي دهند آن كوتاهي كني
 تاراج مي راو همه هستي تماليان به زن و فرزندانت تجاوز كرده و سپس 

  . كنند

قانون مجازات             برابر قانون ، دادگستري ودادگاه ها برپايي  ـ     6 
آزادي مطبوعات و . عمومي، آئين دادرسي مدني وكيفري بر اساسي قوانين فرانسه 

 . وديت هايي كه برخالف حقوق وآزادي است تصويب شددتشكيل احزاب با مح
ي پيش از قرون وسطايي به تصويب رسيد و به سان قانون مدني بر مبناي پندارها

مذهبي ـ بازاري ها ، كه  شوربختانه .لكه ننگي بر اين قانون بي اساس برجاي ماند 
 و مردم نا آگاه را  مشروطيت به راه مي اندازندجشن ، رفتار خرافات مي باشند گ

  .مي فريبند 

   تا امروزاسي قانون اس نخستين ملتي در مفاهيم ملي ، ملت و ـ    7

بار دراصول قانون اساسي و  واژه هاي ملي ، ملت و ملتي بيش از شصت 
وهنگام   مدت ها پيش  مفهوم آن ها از.  متمم آن نوشته شده است

جبهه مجازي « و تا امروز در نوشته ها وسخنان تصويب قانون اساسي  
 ي  بوده و نمونه"آئين وشريعت« در چم ،» مذهبي ـ بازاري ها ملي ، 

 است، كه تكيه كالم ماليان بوده " مجلس مقدس شوراي ملي"بارزآن 
  .  است

 ،  )ازاري هامذهبي ـ ب( بازماندگان جبهه مجازي ملي  واژه ها همچنان در نزد اين
  . در همين چم به كار مي رود 
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از ميان با تحميل حكومت شاهي به مردم ايران و  ، ساسيپس از نوشتن قانون ا
  ،در مفهومي به كار ميرودواژه ي ملي  ، از نگر سياسي يت آنانبردن حق حاكم

 اقتباس شده است ، و در اساسي بلژيك از قانون "ي حاكميت مل"اصل ازكه 
، كه ملت  چم استاين  در تنها و.   بكار رفته است"همه مردم كشور"مفهوم 

تواند آن را گروهي نمي هيچ  يا ، غيرقابل انتقال بوده وهيچ كس و غيرقابل تجزيه
ديگر جايگاهي وپاشي شاهي در ايران ، حاكميت ملي  با فر. صيص دهدبه خود تخ

  .ندارد 

ها با نام مجازي » بازاري ـ مذهبي  « به ويژه در ميان  در بحث و نوشته ها  ولي
 بكار مي  پندارهاي فريب ديني درمفهوم هنوزآنان ايادي  ماليان وجبهه ي ملي ، 

منظور نظر » همه ي مردم كشور  « م  دوره ي شاه آن را در چدگانبازمانو  برند
ولي از آن جا كه حكومت . كه يك شخص حقوقي و جدا از شهروند است دارند ، 

كه پس از فروپاشي  رضا پهلوي ، .ن تاريخ افتاده است بيداد شاهي به زباله دا
 و از روي دبه برتري خود بر ديگران مي انديشهنوز شاهي هنوز بيدار نشده است 

 روشنگري و آگاهي  براي                  .ناداني واژه ي ملي را به كار مي برد 
كه با حاكميت مردم در  ، فرض حقوقي حاكميت ملي را همگان در بخش ششم
   .به گونه يي گويا و دانشي ، بازگو مي كنمناهمساني آشكار است ، 
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      دوره ي پهلوي  ـبخش چهارم 

براي ، كه  فرصت مناسبي را ، مردم ايران  آمدن رضا خان ميرپنج با روي كار 
كه  رضاشاه را  در ديدار ي زي. از دست دادند ، هم شده بود افربرپايي دموكراسي 

 تجربه ي خود را دربرپايي ، اتا ترك با  كمال آتا ترك رئيس جمهور تركيه داشت
 كرد ، نخستين گام براي و به او سفارش. حكومت جمهوري به رضا شاه بازگو كرد 

تشكيل دولت ، كوتاه كردن دست ماليان دغل از بنيادهاي سياسي كشور است و 
نان با مردم  از ميان برود ، در حكومت برترين راه كار اين است ، كه رابطه ي آ

نمي توانند با شعارهاي دروغين مردم ناآگاه و ديگر ماليان  ، از يك سو جمهوري 
ت بشورانند  و از سوي ديگر ، دست آنان از تجاوز به مال خرافاتي را بر دول

حق امام ، خمس ، ذكات و هزينه ي مرده هاي وهستي مردم به دست آويز 
با دادن حقوق وي افزود  ، شايسته است ، كه  آنان را . پرستي كوتاه مي شود 

  دولت درآورد  ، سپس آنان با آغوش باز ،به خدمتماهانه  در كارهاي دفتري 
  .به دور مي اندازند كه نشانه هاي مرده خواري است ، را و نعلين عبا عمامه ، 

رضا شاه پس از اين ديدار ، حكومت جمهوري اعالم كرد و به دنبال آن 
شاهزادگان قاجار ومالكين ، كه از حكومت . تمبر جمهوري نيز چاپ شد 

كه به زور بودند نگران از دست دادن  اموالي  جمهوري شناختي نداشتند و
 بسته  ، كه نگرانودند از يك سو  و ماليان دزد و دغلاز مردم گرفته ب

 وريا و از دست دادن امتيازات دوره ي قاجار بودند ، به شدن دكان تزوير 
را به برپايي شاهي او هر نيرنگي كه بود او را از اين كار بازداشتند و 

مادر وهسر قاجار محمدخان مصدق السلطنه كه از جانب . تشويق كردند 
شاه   و همسرش زهرا يعلالسلطنه از نوادگان فتح  مادرش نجم( بود 

معروف به شمس الدوله نواده ي ناصر قاجار و پدر همسرش ظهيراالسالم  
و در آن هنگام نماينده ي ) امام جمعه ي تهران و وابسته به دربار بود 
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ه چهار تن از به همرا. ، نه تنها با جمهوري مخالفت كرد مجلس بود 
ز شاهزاده هاي قاجار ، به پشتيباني از قوم ويرانگر قاجار و جلوگيري ا

ن انگليسي با روي باولي از آن جا كه اربا. ست بركناري احمد قاجار برخا
خاموشي ارباب خدمتي به  براي خوششاه موافق بودند ، كار آمدن رضا

   .گزيد

مت گرفتن ماليان  دنبال نكرد ،  رضا شاه  سفارش كمال آتا ترك را براي به خد
او بر اين پندار بود ، كه با دادن پول دهان اين پول پرستان را خواهد بست ، و اگر 

    . آنان را مي بنددگشاد  ، با زور دهان اين كار موثر نباشد

تدابير رضا شاه در به افسار كشيدن ماليان دغل كار ساز بود ، ولي در دوره ي 
براي بستن  كه شاه آن جاتا يان بردخالت خود افزودند و ز مالپسرش روز به رو

براي . پرداخت دهان ماليان ، بخشي از درآمد كشور را برخالف قانون به آنان 
ر  را كه از مردم قم بود و تا  درباشجاع شفا كتابدار ، شاه  پركردن جيب ماليان 

واري است ،  خيرستان در اين شهر كه مركز مرده پرستي و مردهپايان دوره دب
مامور او را  با ماليان زد و بند داشت ، در تهران و استان ها  بود وزندگي كرده 

بت بارها به گور تازيان رفت و  خود برگزاري مرده پرستي در ماه عاشورا كرد ، و
م شورش به راه ، كه در تهران و ق از پيگرد قانوني خميني. د ستايش كر را مكه 

غل ني را كه به دام فريب  اين مالي دپوشيد ، ولي مردم ناداانداخته  بود  ، چشم 
  . كرد تير باراندادگاه نظامي محاكمه و بيافتاده بودند ، در 

بهاييان سر از  النه بيرون آوردند  ،  در دوره ي شاهان پهلوي به خواست انگليس 
 . يافت  در بنيادهاي سياسي و اقتصادي افزايش دخالتشان ه روز بر نفوذ وو روز ب

 ، و فروپاشي شاهينخست وزيري هويداي بهايي  سال 13 درازاي تا آن جا كه در
عه و بهايي ، دست در دست يكديگر  و آسوده  شيهمزاد جهان ميهنيدو فرقه ي 
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  نامردميهراز   و در تاراج خزانه پرداختندبه دخالت در همه ي  امور كشور خاطر 
  .ار نكردند فرو گذ

به راه » مرده پرستي « وضه خواني بار حق سكوت گرفتند و راز در  ـ ماليان 
  .انداختند ، دولت و مردم را سركيسه كردند 

 و منابع اقتصادي كشور را از آن خود كردند   ـ  بهاييان دولت را در دست گرفتند
، ميليارها دالر هستي مردم ايران را به كشورهاي غربي به ويژه انگليس و آمريكا 

  . فرستادند 

او  » خود بزرگ بيني «  شاه مترسكي در دست آنان بود ، و هنگامي كه بيماري 
كشورت در  ما بيداريم  ، كه، كوروش آسوده بخواب : به اوج رسيد ، وي  با شعار  

از كشور فرار كرد و پيش از رفتن ، سپس  است ،چپاولگر   و بهاييانمالياندست 
فردوست گجستك واگذار   قره باغي و براي نابودي پنجمين ارتش جهان آن را به

كرد  ، اين نابكاران ، سران ارتش را ، كه با روي كار آمدن حكومت واپسگراي فرقه 
اي مرگ ، به رگبار با فرستادن جوخه هد ، غافلگير كرده و ي شيعه موافق نبودن

 عباس قره باغي در كشتار ور را به خميني اهريمن سپردند ، و كشگلوله بستند 
ي شاه و ارتش در بيدادگاه انقالب شركت كرد و حسين فردوست ساواما را با اياد

عباس قره باغي با پول كالني كه به جيب زد . همكاري ساواكي ها به راه انداخت 
 در پاريس  و حسين فردوست در تهران با ننگ چندي پس از آن. نسه رفت به فرا

  . و رسوايي مردند 

وق  حق از مردمبراي بهره مندي ساله نه تنها وي در دوره ي پنجاهشاهان پهل
 دست ناپاك و كوتاه كردنآنان در بنيادهاي سياسي  برگزيده شدن بنيادي و

، كه نيمي از  رنداشتند ، شاه با برپايي مجلس سناماليان  كمترين گامي ب
 .سناتورها را خود و نيمه ي ديگر را با تقلب در انتخابات در اختيار خود درآورد 

  .ي فريب افكار عمومي دركشورهاي غربي اداي حكومت پارلماني را در آورد برا
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براي از ميان بردن نابرابري مردم ايران ، كه با پندار هاي جدايي افكن ديني  به 
وجود آمده بود ، نه تنها كاري نكرد ، با دادن پول هاي كالن از درآمد نفت به 

دولت ، پارلمان و ( ن در بنياهاي سياسي بهاييان روز به روز بر دخالت آناماليان و 
   .و بنيادهاي اقتصادي افزود ) ي دادگستر

حكومت فاسد به سان گندابه است ، همانگونه كه در گندابه ميكرب ها مي گويند 
نابكاران در زمان  و زدها د ، در حكومت فاسد ، دنو نما مي كنبه آساني نشو 

 و به مشاغل بزرگ دست مي يابند. د كوتاهي پله هاي ترقي را پشت سرمي گذارن
. سركوب و يا دست كم به بازي گرفته نمي شوند زنان ومردان شايسته و كاردان 

   .   ، نمونه بارز آن بودحكومت استبداد نظامي شاه 

  محمد مصدق السلطنه  ـ  1  

ي خود شخصيت هاي افسانه يي  در كشورهاي زيرفرمان خود ، به مهره هاانگليس
چندين نسل كه ، بايد د ، ان استادانه عمل مي كن و در اين كار آن چند ،مي ده

ماهاتاما گاندي يكي از اين نمونه ها است . بگذرد تا مردم به نيرنگ آنان پي ببرند 
ندي ماهاتا ما گا. هنوز هم بسياري از مردم ناآگاه درباره ي او مبالغه مي كنند  ، و

 كشور گامي كه  هزينه اداره و امنيت ود ، هنيك وكيل دادگستري در انگليس ب
سنگيني مي كرد ، دولت انگليس براي  هند بر دوش دولت انگليس پهناور 

 گاندي را با  مردم اين سامان ،ي  هند ، بهاگذاري هزينه ها ي پليس و ادارو
 با تكه پارچه سپيد ، يك او به سفارش انگليسبه هند فرستاد ،  شخصيت سازي

 . هاي آزاديخواهي مردم را بر انگيخت با شعاربه همراه داشت ، م پايي و بزي كه د
كارساز بوده  براي انگليس رويدادهاي هند نشان داد ، كه اين شخصيت سازي ، 

  .است  

اين مالي سرگردان  .  به پاريس بود اهريمنديگر ، آوردن خميني نمونه ي 
نخوار براي ويراني هنگامي كه به پاريس رسيد ، هنوز نمي دانست ، انگليس جها
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 وگاز براي او چه و به بندكشيدن مردم و در دست گرفتن دوباره ي نفتايران 
، به صادق قطب زاده و چندبازاري ـ مذهبي در پوشش  ديده  است خواب خوشي

، گفت در اين جا دولت انگليس به او نزديك شده بودند كه از طرف نام جبهه ملي 
. مي گرديم به ايران برق به او گفت به زودي صاد. ، خانه يي براي من بخريد 

 با شنيدن  از شاه و مردم ايران بود خميني كينه توز كه سال ها در آرزوي انتقام 
اين نويد ، از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد و پرسيد كي بايد برگرديم ؟ 

ره ي  تو چهبه او فهماند ، انگليس بايد در نزد مردم ايران و جهانيان از صادق
. رهايي بخش بسازد و پس از زمينه سازي در ايران با سربلندي به ايران برگردي 

ي خون در زمان كوتاهي ، از يك مال فرانسهامريكا و دولت انگليس با همكاري 
نا گفته نماند ، كه در اين ميان بازاري  ، ند ، ، شخصيت رهايي بخش ساختآشام 

پول هاي دو خود فروخته به انگليس صدر ـ مذهبي ها با همكاري بازرگان و بني 
پس از برهم زدن بيگانگان . كالني زير تخته پوست اين مالي اهريمن گذاشتند 

و برانگيختن به دست مزدوران خود در ايران و فرستاده شده از فلسطين آرامش 
ودر زمان كوتاهي  را به ايران آوردند با هو وجنجال خميني اهريمن مردم ناآگاه 

پنجمين ارتش جهان را نابودكردند ، آن گاه براي  اين مالي خرفت به دست
  .دف را به راه انداختند  ساله ي بي ه8نابودي شهرها ، كارخانه ها ، جنگ 

 خود فروختگاني كه  با شخصيت سازي ، كمر برنابودي ايران بستند ، بسيارند ، 
رارداد  ق، اساسي وثوق الدوله با همكاري ضيا طباطبايي  با نقض آشكار قانون 

ان را تحت الحمايه ي يررا پنهاني با انگليس بست و ا ترسايي 1919 سال ننگين
  از رضا خان را جلوگيري از نفوذ روز افزون روس ، انگليسي ها براي . انگليس كرد

مال محمودي كاشاني را  والسطنه حمد مصدق  ممير پنجي به شاهي رسانيدند ،
، به سفارش  را عباس هويدا  به نفت  و گليس انبراي دست يافتن هميشگي 

  . بر مردم ايران تحميل كرد بهائيان براي تاراج هستي ايران 
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 سال  از نخست وزيري مصدق هنوز ايرانياني 60 شوربختانه پس از گذشت 
 در شخصيت سازي سرسپردگانش پي ند ، كه به نيرنگ انگليس استعمارگرهست

يي   گويي و داستان سراكارشان به زيادهخودفروختگان د ،  و درباره ي اين نبرده ان
ي  در دل دارد و برا ايراني كه مهر ايران زمين است و هرو مرده پرستي كشيده

 و سرسپردگانش پژوهشي مي كند ، بي پروا به او مي آگاهي از نيرنگ انگليس 
ردم از اين د و از ناسزاگويي دريغ نمي كنند و اين يكي از نشانه هاي ناآگاهي متازن

  .شخصيت سازي ها است 

براي آگاهي جوانان به گونه يي كوتاه از گذشته ي سراپا ننگ مصدق ياد مي كنم 
دختر فيروز طنه ، لنجم الس   مادرش رديف شاهزاده هاي قاجار بود ، مصدق در  .

نوه ي ناصر ) شمس الدوله (  همسرش زهرا ميرزا و برادر زاده ي محمد شاه ، 
پدرش هدايت . در همسرش ظهيرالسالم امام جمعه ي تهران بود قاجار و  پ

به بود ، ) وزير امور مالي ـ مستوفي الممالك ( آشتياني يكي از چهار وزير ناصر 
.  لگي از حقوق بگيران دولت شد سا9ش و موافقت ناصر قاجار ، از درخواست پدر

به مادرش  . حقوق ماهيانه پدرش به حقوق او افزوده شد، پس از مرگ پدرش 
رآمد دمرتضي وكيل الملك  وكيل الملك برادر همسر پيشينش همسري  فضل اهللا

 ل به تبريز كه مظفر قاجار وليعهد زندگي مي كرد يك سا، مصدق به همراه آنان
مادرش  پس از كشته شدن ناصر به همراه مظفر ، فضل اهللا وكيل الملك و. رفت 

 سالگي 10و موافقت مظفر در سن به تهران برگشت و به درخواست ناپدري 
 سال با پول كالني كه به دست آورد ، 11استان زرخيز خراسان شد و مستوفي 

مصدق پس از پايان .  برابر شد  برادر همسرشدر و فرمانفرما ميزان دارايي او با ما
 ، در ايران مستوفي و دزد مرادف مي اين سمت در گفتگويي اعتراف مي كند

 ، چون هم  گفتر زندگي خود راستصدق دم ين بار بود ، كهاين نخستباشند ، 
اين اعتراف به . لك بودند خود و هم پدرش سال ها مستوفي و مستوفي المما

كه همه ي سرزمين هاي آباد از جمله فرمانفرما شاهزاده هاي قاجار دزدي را 
   .رده بودند ، هرگز بازگو نكرده اند ايران را به نام خود ك
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پس از يكسال چون موفقيتي  ، تا علوم سياسي را فراگيردس رفت ، پاري به وي 
، در آن جا بازد وبند ليسانس نداشت به ايران برگشت وسال بعد به سويس رفت 

براي نوشتن تز  در زمينه ي ارث لوم سياسي ع  ليسانس گرفت ، باعلوم سياسي 
   ،اليان  با گرفتن پولدر اسالم نام نويسي كرد و بالفاصله به ايران آمد ، يكي از م

جمي داد ، هنگامي سپس  آن  را  به متر را برايش نوشت ودر اسالم احكام  ارث 
 دوباره به سويس برگشت و به دروغ مدعي شد دكتراي حقوق ، كه آماده شد
 ، آن هم نوشتن تز در زمينه ي ارث در در كجاي دنيا علوم سياسي. گرفته است 

به نشگاه انا شايسته تر ، در كدام دآن  و از ؟  حقوق شناخته مي شوداسالم
 ؟ ديگر اين كه علوم سياسي باپندارهاي واپسگراي ديني ، دانش گفته مي شود 

 از اين پس ، است و آخرين بار هم نبوده  اين نخستين  حقوق چه پيوندي دارد ؟
 ها ايراني مذهبي ـ  سد از اوپس  .ك دانشگاهي در ايران آغاز شد خريد مدر

 اين مدرك در حكومت بيداد ماليان. ناراستي تن داده اند اين به ديگر  ازاريب
          . دي آنان شده است ماليان و ايا همه ي هاي خريداري شده شيوه ي

مصدق خود را هواخواه مشروطه مي داند ، او تا سال هاي پاياني محمد علي شاه 
زه ي سفر به نزد ااي گرفتن اجش بردبا او هم آوا بود ، هنگامي كه به گفته ي خو

او رفته بود ، شاه كه برنابودي مشروطه كمر بسته بود ، از سفر او خشنود نمي 
، شاه باشد  درست درباره پشتيباني از مشروطه خواهياگر ادعاي مصدق . شود 

مصدق كه در دامان مظفر قاجار بوده . مي  بايستي از رفتن او خوشحال مي شد 
دن براي پايان دا  وبشود هواخواه دموكراسي، در مخالفت با او چگونه مي توانسته 

   ؟   در كنار مردم باشد، كومت بيداد شاه قاجاربه ح

 نخستين شرط نامزدي براي  بي آن كه سي سال داشته باشد ومحمد مصدق
 تني چند كه سي سال ه است ، به اين دست آويز ك سي سال بودهنمايندگي

مصدق كه به ادعاي . ندگي شده اند ، من هم چنين كردم نداشته اند ، نامزد نماي
بانزد مردم ، براي سرپوش بنا به ز .  رشته علوم سباسي درس خوانده استخود در
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به جاي آن كه براي او . مي آورد " عذر بد تر گناه " ،  اين زشت كاري گذاشتن بر
 ن نامزدهايي كهرد ، خود به ساكار آن را بگيجلوي نقض آش، ارج نهادن به قانون 

اگر مصدق . قانون را آگاهانه زير پا مي گذارد   است ، هرگز نام آنان را افشا نكرده 
اين شيوه ي فرنودآوري  راست مي گويد ، چرا نام اين قانون ستيزان را نمي آورد ؟

علوم سياسي زير  به برخورداري از دانش انه است ، ادعاي اواو نه تنها نابخرد
  . سئوال مي برد

مصدق پس از پايان كار مستوفي استان خراسان ، چون اين كار را ارثي مي 
دانسته آيين دوستيابي به جا مي آورد و اين كار را به دوستش آقا ميرزا مستوفي 

در آن زمان كه رفت و آمد از خراسان تا .  ساوه و كردستان واگذار مي كند
صدق چگونه مي كردستان دست كم يك ماه طول مي كشيده ، اين دوست م

توانسته مستوفي دو استان بزرگ و ساوه باشد ؟ مگر در استان خراسان كه مهد 
فرهنگ ايران است ، كسي پيدا نمي شده ؟ افزوده بر اين ، تعيين جانشين مصدق 

اين است مشروطه خواهي  .، بردوش وزير مالي و مستوفي الممالك بوده و نه او 
 سال داشته و نمي 70 مصدق كه بيش از  در دوره ي شانزدهم مجلس ،.مصدق 

توانسته نامزد نمايندگي مجلس شود ، براي زيرپا گذاشتن قانون ، چون در 
 سال بوده به دروغي بزرگ تر متوسل مي شود ، 70شناسنامه اش سن او بيش از 

ناسنامه رفتم ، چون زادروز من  شمي گويد ، هنگامي كه به كالنتري براي گرفتن
  شده بود و به آن دسترسي نداشتم ، زادروز خود را درست ننوشتمدر قران نوشته

 احوال بت مگر قران ، دفتر ث: اين فرنودآوري وي دو پرسش پيش مي آورد . 
 شاهزاده هاي قاجار براي دست اندازي به ملك ديگران هر چرندي همردم است ، ك

را خود و يا زادروز و آن را براي اثبات مالكيت خود مي آورند در آن مي نويسند را 
 و اعتبار سند پيدا مي كند و هنگامي كه به ضررشان باشد ، در آن مي نويسند

استان  سالگي مستوفي 10مصدق از ، ديگر اين كه  .قران ناپديد مي شود 
زادروز چگونه ممكن است ، كه بوده و باره ها به زادروز خود نياز داشته ، خراسان 

سنگ گور غ اين قران ادعايي را نشان نداده و به سرخود را نداند ؟ چرا مصدق هم
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از جا معلوم كه ادعاي او درست باشد ؟  و از ك. خود تا نجف رفته است ناپدري
كجا معلوم كه مادر قاجارش براي زناشويي با پدر مصدق چند ماه صبركرده باشد 

   ؟ 

 تن 18 مصدق دوره ي شانزدهم ، گزاري انتخابات ، پيش از بر،   1328در سال 
كه از سوي احزاب ملت ايران ، نيروي سوم كانديداي را  ، بازاري ـ مذهبي ها از

گي بودند از جمله احمد ملك ، حسين فاطمي ، كريم سنجابي ، زيرك زاده دنماين
  ، محمد حسين كاوياني ، عباس خليلي ، عميد نوري ، ، علي زهري ، مطفر بقايي

 خلعتبري ، حايري زاده ، حسين مكي ،  امير عاليي ، محمد نريمان ، ارسالن
و شايگان را به خانه ي دعوت كرده و در اين عبدالقدير آزاد ، جاللي نابيني 

پيونديم تا به هم ب) جبهه ي ملي ( نشست پيشنهاد مي كند ، كه در پوشش 
 از پس. بتوانيم اكثريت مجلس را به دست آورده و دولت را در دست بگيريم 

ولي .  شاه به نخست وزيري برگزيده مي شود سويمصدق از ، ت برگزاري انتخابا
تن از آنان را به وزارت برگزيد و ا سه  تنهيك شبه ، ملي از ميان ياران جبهه ي  او

، با هم  مال محمودي كاشاني سر سپرده ي انگليس .ديگران را به فراموشي سپرد 
ي فريبكارانه هر چند كه بر سر همه پرس . رئيس مجلس شدآهنگي مصدق ، 

  .كارشان به دشمني و ناسزا  گويي كشيد 

ملي شدن نفت شعار دل . در اين دوره اليحه ي ملي شدن نفت به تصويب رسيد 
 آيا در جريان  .انگيزي بود و هنوز هم  ايرانيان آن را يك پيروزي مي دانند 

لي مصدق و يارانش به اين فكر افتادند ، نفت منفت بررسي اليحه ي ملي شدن 
چگونه  ؟ خواهند دادشده را چگونه و با چه نفت كش هايي به مشتريان تحويل 

ش ها ا فكر كردند ، كه براي حفاظت نفتك و آينفت را به بازار عرضه مي كنند ؟
ار كه در ا نيروي دريايي انگليس جهانخوچه امكانات دريايي دارند  ، تا بتوانند ب

چرا با اين كه تا پايان قرار داد كنند ؟  ، رويارويي  خليج پارس مستقر شده بود
در اداره ي زمان چنداني برجاي نمانده بود ، به جاي بررسي براي سازماندهي 



 ٨٠

،  پايان قرار داد ، به ويژه ان كه دركه شريان حياتي كشور بود   شركت نفت ، 
، از تجديد قرارداد با شرايط نابرابر خودداري مي كرد ايران با اعمال حق حاكميت 

 به پرداخت غرامت سنگين نمي شد ، پااليشگاه نفت و تاسيسات آن نه تنها ناگزير
 پشتيباني جهاني از  با ارج نهادن به قرارداد نفت ايران به ايران داده مي شد و

  كه تامين كننده ي منافع كشور باشد مي توانست در شرايطيبرخوردار مي شد و
  . ، نفت را به كشورهاي ديگر بفروشد 

 ،  ملي شدن نفت  شعار دلپذيرپس از تصويب اليحه نشان داد ، رويدادهاي  
مصدق به امريكا و درخواست هاي سفر . هرگز  فرايند مثبتي به دنبال نداشت 

در يك ديدار يكا فروش نفت به اين كشور بي اثر ماند و درپايان رئيس جمهور امر
 با افسوس . راه كار برسيد  يك با انگليسي ها بهگفت شما بهتر است ، به مصدق 

غرامت دادن بسيار ايران نه تنها  به انگيزه ي فسخ يك جانبه قرار داد ، ناگزير به 
 ، تا آن جا كه ر بود بي بهره گرديدشد ، از فروش نفت كه شريان حياتي كشو

مصدق براي تامين نيازهاي فوري كشور ، با چاپ اوراق قرضه دست به دامن 
 تا در وراي شعار ملي شدن نفت. بينوايي زندگي مي كردند مردمي شد ، كه در 

يرنگ انگليس شعار ملي شدن نفت نآيا : امروز ، اين پرسش به ميان مي ايد 
 مذاكرات براي تمديد قرار داد شدن دربه جاي درگير جهانخوار نبوده است ؟  تا 

دولت را صدور نفت ، از جلوگيري نفت ، كه فرجام آن معلوم نبوده است  ، با 
، دولت ناگزير كرده و با گسترش بينوايي و شورش مردم مالي گرفتار نابساماني 

 با شرايطي تاسف آور با كنسرسيوم نفت به گونه يي قرار داد را تنظيم كند شود ، 
 ايران به و، كه انگليس همان سهم گذشته را دربهره برداري از نفت داشته باشد 

ير به پرداخت  ناگز ، داد با شركت نفت انگليس قرارانگيزه ي فسخ يك جانبه ي
  . غرامت شود 
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 از نوشته بيانديشيم ، آشكار مي شود ، كه  ملي شدن نفتاگر نيك به اين فاجعه 
 به كام رها نشده ) انگليس (  افعي  ،  از رنگ انگليس نيفراتر نرفت ، ايران با 

   . فرو رفت ) كنسرسيوم نفت ( اژدها 

دست از  ها ، انگليس نيزمدت زمان در گيري ن بگويند ، در  دالممكن است ساده
نفت با نگر به اين كه كشور هاي .  زيان ديده است وده  بي بهره بويابي به نفت 

با افزايش اين كشورها ،   بوده و مي باشندزير سلطه ي انگليس خليج پارس خيز 
   .ند اي نفتي انگليس را برآورده كردنيازه، به آساني توليد 

.  مصدق بود  قهرمان سازيت نفت انگليس نيز فريبي ديگر برايدادخواهي شرك 
دادگاه بين  ت صالحي ،برابر مقررات شوراي امنيت و دادگاه بين المللي الهه

به اين ديوان . دخواست هاي دو كشور است رسيدگي به داالمللي الهه منحصر به 
زرگاني عليه يك دولت ت باهيچ روي صالحيت رسيدگي به دادخواست يك شرك

 بايد راي به عدم صالحيت در صورت طرح چنين دادخواستي ديوان . را نداشت
ض آن كه ديوان ن دادخواستي به فر ، افزوده بر آن در چنيخود مي داد

 و در اين ي به ماهيت دعوي را نداشت ، حق رسيدگدادخواست را مي پذيرفت
ماهيت در بود و نه ادرسي صورت صالحيت آن شكلي و در محدوده ي آيين د

نخست وزير وكيل دولت ايران در اين پرونده هانري رولن بايد يادآور شوم ،  دعوي
    .  بوده و مصدق در اين دادگاه كمترين نقشي نداشته استپيشين بلژيك

آن چه از ديدگاه حقوق اساسي ، در دوره ي نخست وزيري ، پرسش انگير است 
درباال يادآورشدم ، . اري استوره ي قانونگزجلس در سومين سال دانحالل م

 را رها كرد  وزيري ،  ياران جبهه ي ملي يك شبهمصدق پس از رسيدن به نخست
. ري گرفتند و به يكه تازي پرداخت ، اين رفتار خشم آنان را برانگيخت و از او دو

 .از پشتيباني اكثريت نمايندگان در مجلس بي بهره شد  و به همين فرنود مصدق
بنابر اصل بنيادي الترناتيو پذيرفته شده در حقوق اساسي كشورهاي جهان ، مي 
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در  و دي به همه پرسي فريبكارانه نبوبايست از سمت خود كناره گيري كند و نياز
ايندگان مجلس نم انتخابات  شده ، نييكه در قانون اساسي پيش بزمان كوتاهي 

ي قانوني رفتار نكرد ، به كاري نه تنها به اين وظيفه وي . د و شاز سرگرفته
 غيرقانوني نخست وزير  ، با يك همه پرسي فريبكارانه   ، وغيرقانوني متوسل شد

 ، شاه  از سوي ديگر ، پس از انحالل مجلس. قانون اساسي را تعطيل كرد ماند و
 وي را ناگزير به دادن استعفا مي بايستي بالفاصلهبود ، كه حافظ قانون اساسي 

 مصدق به شيوه ي مردي فاسد و ناتوان بود ، شاه  ولي از آن جا كه  ،مي كرد
برآن بود ، كه او با اين همه پرسي فريبكارانه . ماليان راه سفسطه را پيش گرفت 

از مجلسي كه ديگر اكثريت ندارد ، رهايي پيدا كند  د و خالف قانون برجاي بمانبر
 .  

برخالف خواسته ي انگشت شمار  ويو شرم آور است ، آنچه در اين ميان ننگين 
راي انجام همه پرسي فريب كارانه پافشاري مي يارانش در مجلس ، با يكدندگي ب

: چهره ي واقعي او بر همگان آشكار مي شود  نگري كوتاه به آن چه گذشته  . كند
انگيزه ي بنيادي همه پرسي نابخردانه ي مصدق ، ناشي از شكافي است ، كه ميان 

 و  بدون  محمد مصدق پيش آمده ليسي ، مال محمودي كاشاني ودو همزاد انگ
يادآور شدم ، مصدق  . دشمني آشكار بودن به وجود آورنده ي ايشك انگليس 

در يك پس از رسيدن به نخست وزيري ، همه ي كساني را ، كه پيش از اتنخابات 
ست با آن ها هم پيمان شده بود و با راي آنان به نخنشست در خانه ي خود 

سين  ح و، حايري زاده به جز كريم سنجابي، وزيري رسيد به فراموشي سپرد 
 يكي پس از ديگري از او فاصله باگذشت زمان ، نمايندگان مجلس. فاطمي 

ق مصد. گرفتند ، يكي از آنان دكتر مظفر بقايي رهبر حزب زحمتكشان ايران بود 
رييس سرتيپ افشارتوس  ، پس از قتل بودبراي بدنام كردن كه به دنبال فرصت 

مجلس درخواست وي را متهم به شركت در اين قتل كرده و از شهرباني تهران 
  .شاني با اين كار هم آوا نبودد ، مال محمودي كارا كر سياسي او سلب مصونيت 

ت  در انتخابات هيا.ند گليسي روياروي يگديكر قرار گرفتاز اين پس دوهمزاد ان
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  آراي كافي برايي كند ، كه اين مالي دغل  مرئيسه ي مجلس مصدق كاري
 معظمي كه با مصدق نزديك .انتخاب شدن به سمت رئيس مجلس بي بهره شود 
به دنبال اين شكاف مصدق . بوده جانشين شيخ سرسپرده به انگليس مي شود 

اكثريت خود را در مجلس از دست مي دهد و بر آن مي شود ، كه مخالفين را از 
                             .صحنه خالي كند 

كريم سنجابي ،   معظمي ،  شايگان ، دور نشستي كه مصدق با ياران پيشين خد
داشت ، مهندس رضوي نايب ، خليل ملكي و محمود نريمان غالمحسين صديقي 

مي شود ، كه از اين كار رئيس مجلس او را سرزنش مي كند و خواستار آن 
شما تا به " : آن است ، كه سخنان او را بازگو كنم بهتر .  خودداري كند غيرقانوني

شما برخالف قانون . حال هرچه خواستيد ، به ما تحميل كرديد و ما حرفي نزديم 
خالف قانون اساسي  اصل  سال حكومت نظامي به راه انداختيد ، بر 2اساسي 

لس  در انتخاب رئيس مججدايي مجريه و قانونگزاري را آشكارا زير پا گذاشتيد و
. " دخالت كرديد ، ما چيزي نگفتيم ، ولي درباره همه پرسي خاموش نمي مانيم 

در قانون : لس به مصدق مي گويد  معظمي رئيس مجدر نشستي در مجلس شورا
 همه پرسي سابقه ندارد و اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان با آن هم آوا اساسي
ختالف مصدق و مال محمودي اشاره به ا (  و بهتر است ، كه اين مشكلنيستند
  .با ميانجيگري از بين برود ) كاشاني 

در اين همه پرسي فريب كارانه ، . گوش نمي دهد ها ود ماو به هيج يك از رهن
مصدق با زيرپاگذاشتن . مصدق به پشتيباني حزب توده دل خوش كرده بود 

مي شود ، مخفي بودن راي و آزادي راي دهندگان دست اندر كار نيرنگي ، آشكار 
صندوق هاي راي . و با اين زشت كاري چهره ي واقعي خود را نشان مي دهد 

، صندوق هاي موافقين را در وافقين و مخالفين تقسيم مي كند گيري را به م
لفين را در ميدان بهارستان و اميدان سپه و ميدان راه آهن و صندوق هاي مخ

شعارهاي ن مي كند ، ي تعي)كه جايگاه ارازل و اوباش بود ( ميدان محمديه 
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هواداران مصدق انحالل و شعار توده يي ها تشكيل مجلس موسسان براي برپايي 
از راي دهندگان  در اين نابكاري فراتر مي رود ، ووي   ، بود جمهوري پرولتاريا 

در برگه ي راي نام وآدرس خود را بر خالف قانون اساسي مي خواهد ، كه 
ي روز راي گيري شمار كساني ادر دراز.  كشيده مي شود كار به ابتذال. بنويسند 

كه مخالف انحالل بوده اند ، از انگشتان دست فراتر نمي رود ، زيرا مشتي چماقدار 
 هر كس بيايد ، دست وپاي  و بهارستان كمين كرده بودند ، تا، در ميان محمديه

. مان نبوده است بد تر از آن انتخابات تهران و شهرستان ها همز. او را بشكنند 
مصدق با اين نيرنگ مي خواسته كه نخست همه ي نيروي خود را در تهران 

 ي به شيوه ي همه. فرستد  و سپس چماقدارها را به شهرها بمتمركز كند
 راي دهندگان به انحالل مجلس راي 99,9 % انتخابات حكومت هاي خود كامه 

اره ي انگليس از مردم مي در اين ميان مال محمودي كاشاني به اش. مي دهند 
خواهد ، كه از شركت در همه پرسي خودداري كنند و به جاي آن كه بگويد اين 

با . ار قانون اساسي انجام مي شود و ارزش قانوني ندارد كهمه پرسي با نقض آش
د مردم ، كه داراي حق راي اين رويارويي اين پرسش پيش مي آيد چند در ص

مصدق از شمار راي دهندگان كمترين سخني به ميان   ؟د شركت كرده اندبوده ان
 نيمي ني شده ، كه دست كم ش بيدر قوانين كشورهاي آزادجهان پي. نمي آورد 

،  افزوده براين .ند در راي گيري شركت كنبايد   كه حق دادن راي دارند ، از آنان
 زيرا  نمي باشد ،مار هرچه باشد ، توجيه كننده ي همه پرسي فريبكارانه اين ش

براي آگاهي بيشتر در زمينه ي همه ( . همه پرسي فريبكارانه ارزش حقوقي ندارد 
 تعطيل پارلمان در افزوده بر آن) .  را بخوانيد 205پرسي فريبكارانه رويه 

در كشوري ، ولي . كشورهاي آزاد جهان مغاير بديهي ترين اصول دموكراسي است 
ه يك  حكومت شاند وهره شده بود ي حقوق بنيادي بي ب شهروندان از همهكه

رسيدن به قدرت  و كشمكش مصدق و شاه تنها براي حكومت خودكامه نظامي بود
اين نابه ساماني ها و زيرپاگذاشتن . و ددمنشانه به  جان هم افتاده بودند  بود

تي مردم ايران ، به  براي تاراج هسن چيزي است ، كه انگليس هماقانون اساسي 
  .د آن دامن مي ز
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، در روزهاي پاياني حكومت خودكامه مصدق ، علي زهري رهبر حزب زحمتكشان 
ياران با مصدق كه . دولت را به خاطر شكنجه ي زندانيان استيضاح مي كند 

در اين كارشان به دشمني كشيده بود و بدون شك ،  " جبهه ي يك شبه ملي"
شگي به زير  عامل اصلي آن بود ، به شيوه ي هميهي هاي مصدقاخودخوشكاف 

و وزير كشور را به ) سياست منفي ( پتو ميرود و خود را به بيماري مي زند 
 فين آن روز ، به نشانه ي ناهم آوايي با وي مجلس مي فرستد ، ياران ديروز و مخال

مي گويند ، مصدق از آن هنگام ، كه نخست وزير شده است ، خود را به بيماري 
يكي از ياران پيشين حايري زاده . ري مي كند خوددابه مجلس مي زند و از آمدن 

نخست  دوره ي مجلس من نماينده بوده ام ، همه ي 6ر ويد ، دمصدق مي گ
، به مجلس مي د دولت استيضاح مي ش هنگامي كه ان ، حتي رضاخان ،وزير

   .آمدند

شورهاي پيشرفته جهان ، كساني به ارزيابي و سنجش فعاليت هاي در ك
به ) سياسي حقوق ( دازند ، كه در رشته حقوق اساسي سياستمداران مي پر

جايگاه استادي رسيده اند و سال ها در دانشگاه ها ، دادگاه ها و ديوان قانون 
در ايران كتاب هايي درباره ي مصدق شور بختانه . اساسي كار آزموده شده اند 

 پيش داوري و بابوده نوشته شده ، و بيشترين آن ها به دور از يك ارزيابي دانشي 
است ،  گروهي دشمني و كينه ورزي را پيش گرفته و گروهي با بوده همراه 

نتيجه هاي نا همساني رسيده اند و كارشان به هواخواهي بي بنياد و كوركورانه به 
  .ناسزاگويي به يكديگر كشيده شده است 

مروز رداني اهر چند ، كه يادآوري روز هاي تلخ و رنج آور آن زمان گرهي از سرگ
، در دادها و نامردمي ها ، ولي شايسته است ، با داوري روي ايرانيان نمي گشايد

در اين جا تنها به بررسي همه پرسي . از تكرار آن ها جلوگيري شود آينده 
. فريبكاران و انگيزه ي مصدق ، كه تا امروز پرسش انگيز است بسنده مي كنم 

   :ا يادآور مي شوم اين زمينه اين پرسش ها ربراي روشنگري در 
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 افشارتوس زهري دولت را از شكنجه ي متهمين قتل   ـ  چرا هنگامي كه علي 1 
        استيضاح كرد مصدق تمارض كرد و به شيوه ي هميشگي زير پتو رفت ؟

  ـ   چرا نمايندگان مجلس كه هدفشان از استيضاح ، ندادن راي اعتماد و 2 
ه مصدق از رفتن به مجلس خودداري كرد و  مصدق بود ، هنگامي ك كردنبركنار
نشست نبود ، از رسمي نمايندگان حاضر در مجلس كافي براي تشكيل شمار 

در هر دو حالت دولت سقوط مي كرد و كار به ستعفا ندادند ؟ زيرا نمايندگي ا
                                                                                     رسوايي و همه پرسي فريبكارانه كشيده نمي شد ؟

  ـ  چرا مصدق ، با وجود آن كه نمايندگان مجلس و ياران او در دولت ، از او 3
خواستند ، كه از همه پرسي دست بردارد ، نپذيرفت و با يك همه پرسي 

با نقض آشكار اصل مخفي بودن و بي نام و ) براي تعطيل مجلس ( غيرقانوني 
دهندگان ، راي دهندگان موافق و مخالف را جدا كرد و از آنان خواست بودن راي 

                                                                                                                    نام خود را روي برگه ي راي بنويسند ؟
 .ق را آشكار مي كند پاسخگويي به اين پرسش ها ، چهره ي واقعي مصد

  ـ  مصدق مي دانست ، كه اگر به مجلس برود ، با راي عدم اعتماد ياران 1 
د و دولت او سقوط مي كرد و ناگزير به وروز و دشمنان امروز بي آبرو مي شدير

  .دادن استعفا و برگزاري انتخابات مي شود

لت بركنار مي شود ،   ـ  نمايندگان مجلس اميدوار بودند با راي عدم اعتماد دو2 
 . بودند مجلس بيشترين نمايندگان با او مخالف به ويژه آن كه در 

را همه پرسي فريبكارانه قانون اساسي ،  نقض آشكار چرا مصدق آگاهانه با  ـ  3
 و به گونه يي كه در باال بازگو كردم ، به اين كار نكوهيده تن داده سازمان داد

 .است شيده  اين زشتكاري پيش نكمصدق را انگيزه ي است ؟ تا امروز كسي 
مصدق مي دانست ، پس از . پاسخ آن بسيار ساده و براي همه قابل فهم است 

 دوره با سفسطه ولي مصدق كه در اين.  انجام شود بركناري دولت ، بايد انتخابات
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توانست به دروغ  سالگي كرده بود ، ديگر نمي 70و نيرنگ سن خود را كمتر از 
ديگر نمي توانست ،  نامزد سن خود را دوباره كم كند و  توسل شود وديگري م

  .نمايندگي مجلس شود و آن مرگ سياسي او بود 

در كشورهاي بزرگ كه قانون اساسي برپايه دموكراسي است ، هنگامي كه مجلس 
 ود و نخست وزير ناگزير است ،  را نمي پذيرد ، دولت بركنار مي شسياست دولت
سركشي ) نياكان مادري خود ( ولي مصدق به شيوه ي تركان مغول استعفا دهد ، 

ر به بركنار شاه كه حافظ قانون اساسي است ، ناگزي. و نافرماني را پيش گرفت 
  .كردن او شد 

ست است ، كه مصدق با خودداري از استعفا و برپايي همه پرسي فريبكارانه در
نه زير پاگذاشت ، ولو اين كه هنوز قانون اساسي را آگاها، براي يك كار غير قانوني 

. از دخالت در امور سياسي بركنار مي شد مي بايست مي توانست نامزد شود ، 
كومت بيداد شاهي ولي دادگاهي كردن او با نگر به اين كه تا آخرين روز به ح

 و مرتكب جرمي نشده بود ، سه سال زنداني كردن و سپس در خانه وفادار مانده 
از آن نا ستوده تر تيرباران حسين . ر دادن او تو جيه قانوني ندارد زير كنترل قرا

ابكاري هاي مصدق دخالتي نداشته ، تيرباران  ، كه در ن استفاطمي معاون مصدق
با اندوه بسيار كشتار . نشانه يك حكومت خودكامه بيدادگر است  حسين فاطمي 

ان و درجه داران و  تن افسر400 بيش از و محكوميت به زندان هاي دراز مدت 
بودند ، و متهم به دگرانديشي شده دانشجويان  نظامي ، كه مرتكب جرمي نشده 

و نقض آشكار قانون اساسي و زيرپا گذاشتن ، دادگاه نظامي كشتار دد منشانه 
شاه و دولت زاهدي كه مرتكب اين جنايت . اصل آزادي انديشه و بيان است 

 و امريكا براي   براي انجام خواسته انگليس هولناك شده اند ، نشان دادند ، كه
سركوب مصدق ، دكتر حسين فاطمي و افسران و درجه داران حزب توده به اين 

  .نام ننگشان در تاريخ برجاي خواهد ماند كشتار تن داده اند و
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فرح پهلوي ، براي اين كه ، بهاييكا از نوشتن پس از فرو پاشي شاهي در ايران ، 
خودداري كند ، برهنه شده و پيراهن خود را به احسان يار شاطر ها اين نامردمي 

 اردشير .، تا درحراج بفروشد مي دهد مدير مركز تبليغات بهاييگري در واشنگتن 
. د مي پردازبه احسان يار شاطر ي حق سكوت  زاهدي به نوبه خود پول كالني برا

 شاه رويه ي هميشگي نا گفته نماند ، كه گرفتن حق سكوت از بازماندگان دوره ي
ي  ساسانيان فرزند طبيعي وثوق الدوله برا، آبتين احسان يارشاطر در بهاييكا است

الر به احسان يار شاطر باج  هزار د100سرپوش گذاشتن به خيانت هاي پدرش 
از هوچي ها به يكي با دادن پول به اين زشتكاري بسنده نكرده  و فرح  .داده است 

درباره رويدادهاي دوره ي  با نوشتن كتابي ار مي شود ،خود فروختگان خواستو 
با يك بررسي يك سويه ، تنها به نامردمي هاي ، نخست وزيري محمد مصدق 

اين دزد . مصدق و نابساماني ها بسنده كرده و بر جنايات شاه سرپوش بگذارد 
 اي علي اكبر سياسي وبخش بزرگي از نوشته ه)  در زبان فرانسه پالژير ( ادبي

  .  رونويسي مي كند به نام خود در اين كتابجالل متيني درباره ي مصدق را 

هشدار مي دهد ، اگر با  مرداد هندرسن سفير امريكا به مصدق 27روز 
مصدق به او . تالف كند ، امريكا دولت او را نمي شناسد حزب توده ائ

ا  هاطمينان مي دهد ، كنترل اوضاع را در دست دارد و هرگز به توده يي
و مي افزايد ، دستور اكيد داده ام ، كه پروانه ي تشنج آفريني نمي دهد 

و درنظر . هر كس سخن از جمهوري به ميان آورد ، او را تعقيب مي كنم 
اه تقاضا كنم هرچه زودتر به ايران برگردد ، چون تغيير شكه از  داشتم ،

 تن 9اه ، كه   مردادم27 و26در روز هاي . موجب ترقي ملت نمي شود رژيم 
از سران حزب توده ، كه حكومت جمهوري دموكراتيك كمونيستي را به راه 
انداختند ،  به دنبال تهديد سفير امريكا ، مصدق به رييس شهرباني دستور مي 

در اين جا اين پرسش .دهد ، با هرگونه تظاهرات له و عليه شاه جلوگيري كند 
وزيري كه توده يي ها فعال شده زاي دوسال نخست اپيش مي آيد ، چرا در در

دق تظاهرات به راه مي انداختند و بودند و در سنديكاها نفوذ داشتند و به سود مص
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نه تنها جلوي آن ها را نگرفت با در كنار او به همه پرسي فريبكارانه راي دادند ، 
همسر كيانوري دختر عبدالحسين ( خويشاوندي نزديكي كه با كيانوري داشت 

داشته اند ، تا خوبي ، پيوسته با هم رابطه )  و برادر زاده همسر مصدق فرمانفرما
  . را از طرح زاهدي آگاه مي كند ، او را  دبير حزب تودهآن جا كه كيانوري 

 تير ، روزنامه ها نوشتند ، كفن پوشان از تبريز و شيراز به 30در تظاهرات 
شان روزي كه مصدق اين كفن پو. جانبداري از مصدق به تهران خواهند آمد 

  ؟و نامي از آنان به ميان نيامد همه خاموش ماندند دستگير شد ، چرا 

گي آنان به انگليس دريشه در سرسپرخودكامگي شاه و مصدق در نابكاري ها ين ا 
برنابودي ديگري كمر بسته بودند و تنها به سود خود دارد ، كه هريك جهانخوار 

  . آن است آشكار ساسي نشانه ي انقض آشكار قانون . مي انديشيدند 

 شركت در آزادي ، برابري و حقوق بنيادي براياز بي بهره كردن مردم پس از 
 ايران در تالش بودند  سلطه بربنيادهاي سياسي كشور ، روس و انگليس ، كه براي

عاميون ليون حزب اعتداا به راه انداخت و انگليس  ر، روس حزب عاميون دموكرات
 مال محمد كرات را به راه انداخت و سر سپردگان انگليس و سپس حزب دمو

 ضيا طباطبايي و سيدطيت را به ابتذال كشيدند و  مشرو مال بهبهاني ،طباطبايي 
  .پيوستند   مصدق به آن هادمحم

 همه ناشي از مردم به اصول حكومت دموكراسي ،با اندوه بسيار ، عدم شناخت 
 بسياري از دانشگاه ديده ها ، كه فضاي خفقان دوره ي شاهي است ، هنوز

ان و اين سرزمين كهن ندارند ، بي شرمانه  و تنها براي كمترين مهري به مردم اير
غم انگيزتر اين كه در . ه اند و دغل شد دزد ، سرسپرده ي ماليانسود خويش 

ي به سان صداي امريكا ، بي بي سي ، تلويزيون هاي كشورهاي سرمايه دارراديو 
ا ، راديو زمانه و ارونيوز و تلويزيون هاي اجاره يي به سود ماليان شعار راديو فرد

اين نابخردان نمي سراينده ي خردگراي ايراني ،  مي دهند و به گفته ناصرخسرو ،
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ماه ، در درازاي شش ( دم ادامه مي دهد ه كشتار مر حكومت بيداد نه تنها بدانند ،
انديشي به چوبه اني به اتهام دگر جوان اير ،  400 رييس جمهوري حسن روحاني

 عامل قتل سعيد اماميهمان باليي را كه بر سر     .   )هاي دار آويخته شده اند
برپا كننده ي ساواما و وزارت ي  و حجازهاي سياسي در ايران و بيرون از كشور

، )  خامنه يي  سرسپردگان بهدوتن از(اطالعات و جبهه ي ساختگي اصالح طلب 
بازاري ـ ( مجازي رهبران جبهه ملي كريم سنجابي و داريوش فروهر  بازرگان ،
  . آورد ، از آن بدتر به سر آن ها خواهد آورد ) مذهبي 
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    ـ    كريم سنجابي2 

ي در شه ي سياسي در كشور ، زمينه ساز فروپاشي سريع شاهيفضاي خالي از اند 
ه شد ، شاه براي نجات در كانادا آگايار هميشگي مصدق كريم سنجابي .  شد ايران

وي كه  . تاج وتخت كياني  خود را به دامن مذهبي ـ بازاري ها  انداخته است 
گشت به تهران ويا رفتن به پاريس  مي دانست ، براي بازديگرانخود را برتر از 

از يك سو ،  بازرگان براي دست بوسي خميني اهريمن . دچار شك و دو دلي شد 
 قدرت در تهران او را آرام سوي ديگر آرزوي رسيدن بهاز . به پاريس رفته بود 

در راه برگشت به تهران با شگفتي يارانش ، يكباره سر از پاريس . اشت نمي گذ
وي اميدوار بود ، كه خميني او را به بازرگان ترجيح خواهد داد ، ولي . درآورد 

براي وزيري را  براي نخست وزيري و  او  را، بازرگاناهريمن هنگامي كه پي برد 
درنظر گرفته است ،  برتري و دشمني هاي خود را با بازرگان از ياد برد ، و در 

 و سرسپردگي خود را به  خود را به مردم اعالميه يي در سه بند ، فرومايگي
  :  متن اعالميه چنين است  . اهريمن نشان داد 

ب ـ                                 . شرعي است الف  ـ سلطنت فاقد پايگاه 
برگزيده از سوي شاه (  جنبش ملي اسالمي ايران با هيچ تركيب حكومتي 

پ   ـ  نظام حكومت ملي ايران                           .موافقت نخواهد كرد ) 
  .بايد بر اساس موازين اسالمي و دموكراسي انجام پذيرد 

ش به  كار،) شارت نامه ب( و درنامه يي  وي به اين سخنان نابخردانه بسنده نكرد
نا آگاه ، از خميني   براي فريب مردم خوش باور واو  ، هذيان گويي كشيده شد

و با اين زشتكاري ، نابكاري و خيانت خود را به . اهريمن چهره ي مردمي ساخت 
وشش نام و  بازاري ـ مذهبي ها در پ. مردم آزاده ي ايران و ميهن آشكار كرد 

پس از مرگ او بني صدر پسر . بي آبرو كرد بيش از پيش مجازي جبهه ي ملي را 
، او برايش  گفت اين چرند و پرندها را بد نام روضه خوان همداني ، با پر رويي 
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بني صدر كه دچار بيماري حقارت مي باشد ، براي خود نمايي و  .نوشته است 
اين . انه ، پشت سرمرده ها بارها به اين چرندگويي ها تن داده است  نابخرد

 را بي آبروتر مي  ،  نوشتن اين نامه ننگين او را بيش از پيش  نمي داندفرومايه 
 ، بشارت نامه سرپا ننگ او را در نابكاربراي نشان دادن چهره ي سنجابي . كند 

  : زير مي آورم 

   جبهه ي ملي رئيس كريم سنجابي به نام ننگين بشارت نامه 

يخواهي را به عرش دي جهان آزادد ، مردي كه غريو شاخميني مي آي« 
رسانده است و پشت دنياي ظلم و استبداد را به خاك انداخته ، مردي كه 
نداي مبارك رهايي است و بانك خوش آهنگ استقالل ، مردي كه نشانه 

  .انسان با ايمان عليه فساد است و باطل و خفقان . ي آزادي است 

 هاي يك ملت تاريخي خميني مي آيد ، مردي كه وجودش ، تجسم آرمان
مردي كه  مه ملل در هم كوفته ي جهان ،هاست و تجسم آرزوهاي 

هستيش قانون آزادي است و قانون دادخواهي و نافي همه ي قانون هاي 
ضد مردمي است  و حركتش حركت همه ي قانون هاي نو ، به سود ملت 

دي خميني مي آيد ، مر. هاي ستمديده از استبداد ، زور و قلدري است 
كه به يمن همتش و به جالل استقامتش و به شوكت حق پرستي اش ، 
كاري گشوده شد ، نه در حد باور جهانيان و نه چنان كه به آساني بيان 

اينك مردي مي آيد ، مرد آسا ، قطره قطره خون درد . توان كرد 
كشيدگان وطن در تن او جاري است و چكه چكه خون شهيدان از قلب او 

ست ، مردي كه خاطره ي رنج يك ملت است و مژده ي فرو چكيده ا
رهايي همه ي ملت ها از رنج ، به يك قديس ، به يك معجزه ، به يك 
دست از آستين غيب درآمده بلكه انسان راستين عطر حاضر و ابر مرد 
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مردي كه همه عزم راسخ است و همه اراده ي . زنده ي تاريخ مي آيد 
در تمام طول حيات انسان ، تنها . مي آيد ن مردي چنين دوباره ، پوالدين

همين يك بار است ، كه خورشيد از  غرب  وشرق مي آيد ، خورشيدي كه 
حق است كه اينك ، صداي هلهله  ي . امانت شرق است ، درنزد غرب 

ملت ي را به گوش جهاني برسانيم و اين بزرگ را چنان كه بايد و شايد 
 با اين انگاره او را  نگريستن كنيم وعزيزش بداريم و تمام وجود خويش را

خميني كه به خاطر ذات .  ، كه از چشم دشمنان به دور بماناد چنان ببينيم
رهايي انسان مي جنگد و به خاطر بازآفريني معرفت و معنويت  بشر به 
ميدان آمده است ، سپاس نمي خواهد ، تقدير و تشويق نمي طلبد ، ما 

زش مي داريم  و به خاطر رضايت تاريخ  تنها بخاطر رضاي دل خويش عزي
و به خاطر مرداني، اين چنين اگر باز پديد آيند ، بدانند با چه شوكتي مي 
. آيند و مرداني كه آن چنان رفته اند و بدانند به چه خفتي مي روند 

حفاظت و حراست جان خميني به همت سربازان وطن به معناي تجديد 
 ، ميثاق اي آنان همه ي خانواده هميثاق ميان سپاهيان ميهن است و

اجزاي ملتي كه به ضرب شالق استعمار و استبداد اسير پراكندگي شده 
نيازارد ببينيم ،  بياييم ، خميني را از فاصله يي كه سالمتش را. بود 

تصويرش را در قلب خود حك كنيم و درتمام لحظه هايي كه احساس 
 ، قدرتش را ، استواري و ناتواني و ناپايداري مي كنيم ، شهامتش را

ش را به ياد بياوريم و به نيروي انسان با يسرسختيش را و عملكرد سالمت
با نظمي كه اعجاب همگان را برانگيزد و نشاني از . تقوا ايمان بياوريم 

سه شنبه سوم بهمن . فرهنگ متعالي ما باشد ، از ايشان استقبال كنيم 
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كريم سنجابي در ميان مذهبي ـ  بازاري ها تنها كسي نبود ، كه واژه ي ملي را به 
 او به سان مصدق ، هم پالكي هاي. سان ماليان در مفهوم شريعت به كار برد 

ولي به دروغ  وانمود كرده .  واژه ي ملي را در همين مفهوم بكار برده اند بازرگان 
  با اين نيرنگ مردم نا آگاه و خوش ي دارند و ايراني دلبستگاند ، كه به ايران و

ست ، كريم سنجابي كه در رشته ي حقوق درس خوانده ا.باور را فريب دادند 
حكومت  ود پروانه داد ، به خ با زير پا گذاشتن آشكار اصول دموكراسي ، چگونه 

اگر خميني اهريمن ندانسته ، واژه ي . فاشيست اسالمي را  دموكراسي  بداند 
كراسي را براي حكومت استبداد سياه فرقه ي شيعه  در پاريس بكار برد ، دمو

ه در تنگنا قرار گرفت ، بي آن كه هنگامي كه در برابر پرسش روزنامه نويسان بيگان
با نيرنگ و دروغ شما را ( گفت خدعه كردم از دروغگويي خود شرمنده باشد ،

فريب مردم كارش  خاتمي براي محمد ي دزد و جنايتكار، ويا اگر مال)   دادمفريب
 كشيده مي شود و حكومت فاشيست اسالمي را حكومت به ناراستي و ياوه گويي

 سال دست هاي 8 ، كه در درازاي لمداد مي كند ، از اين مالي نابكاردموكراسي ق
ناپاكش به خون انديشمندان ايراني و جوانان ايراني در قتل هاي زنجيره يي هم 

 آشكار شده است ، جز نيرنگ و چهره ي ناپاكش برهمگانچنان آلوده است و 
سنجابي فرصت طلب براي رسيدن . ، چيز ديگري نبايد   انتظار داشت  نامردمي 

به شغل در حكومت فاشيست فرقه شيعه با اين سخنان ناستوده ، كارش به اين 
و لي هنگامي كه اهريمن بر تخته پوست خالفت تكيه . هذيان گويي ها كشيد 

بركنار كرد و نام ننگين  و بدنامي  زدن را با توسريو بازاري ـ مذهبي ها د ؛ او كر
در اين جا روي سخن من به ايرانياني است ، كه به جاي پژوهش . او برجاي ماند 
ارچنگال گرفترا و مردم  هكشيدي  كشور را به ويران نامردمي ها ،و شناخت اين

  ،بر جنايات  خميني اي سرپوش گذاشتن  بر نا بخردانهو هكرد و دغل ماليان دزد
   .مردم ايران را فريب داده و مي دهند

  عباس هويدا  ـ   3
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 نوه ناصر عباس هويدا  فرزند حبيب اهللا عين الملك ممدوح و مادرش افسرالملوك
ه سان محمد مصدق السلطنه از جانب مادر در رديف و او نيز ب. قاجار بود 

را در ياري رسانيدن بود ، عباس هويدا راه پدر مغول از قوم شاهزادگان ترك قاجار 
منصور حسنعلي در كابينه وي . كشورهاي جهان دنبال كرد ايران و ن در به بهاييا

شاه او را . منصور هدف گلوله فداييان اسالم شد يري نپاييد ، د وزير دارايي شد ،
درازاي سيزده در اين نخست وزير موقت  ينه دولت كرد ومامور تشكيل كابموقتا 

 در آورد و اختيارات اين د وزير امر مستقيم خرا  ، ساواك سال برجاي ماند
در اين دوره ساواك به سان هيواليي در باالي سر . سازمان مخوف را افزايش داد 

گزينش .  در آمد مردم قرار گرفت ، تا آنجا كه همه ي امور كشور زير كنترل آن
ه ي كادر  مديران كل ، استادان دانشگاه  و همسنا ، قضات ،نمايندگان مجلس و 

ترل ساواك در آمد و هر روز نزير ك آموزشي كشور ، مطبوعات و كارمندان دولت 
كه مي گذشت بردخالت آن افزوده مي شد ، تا آن جا كه مردم  از سايه ي خود 

و دولت  رس وهراس ، فساد شاه ، درباريان ،ي پر از تدر اين زندگ. مي ترسيدند 
   . به ارقام نجومي رسيدبهاييان 

 دستگاه هاي ني داشتند ، يكباره در همه ي بهاييان كه پيش از آن فعاليت پنها
آشكار شدند ، وزارت خانه و بدون پرده پوشي دولتي و وابسته به دولت با قدرت 

پزشك  . به بهاييان سپرده شد... هاي كشاورزي ، آموزش وپرورش و اطالعات و  
بهره با بهاييان با برخورداري از وام هاي .  سپهبد ايادي بهايي بود ويژه ي شاه

، صادرات ، شركت هاي بزرگ و كارخانه ها را از آن  ناچيز ، بانك هاي بازرگاني
مالك   ،اسال افزوده بر كارخانه ي پپسي براي نمونه ثابت پ. خود كردند 
احمد . را ساخت  اسونفت ، ثابت پااليشگاه بزرگ شد ) پالسكو ( ساختمان 

، كارخانه ي در حال  دو مكانيسين اتوموبيل در شهر توسومحمود خيامي 
ورشكستگي هيلمن انگليسي را با  كمك بالعوض و وام با بهره ي ناچيز مالك 

هژبر يزداني چوپان سنگسري ، يك شبه مالك ده ها شركت بزرگ قند ، . شدند 
يب مردم در اتومبيل يدا براي فرعباس هو. شد و كفش دوزي نساجي ، پتو بافي 
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رفت و آمد مي كرد ، در حالي ها در شهر ) پيكان ( ي هيلمن هاي مونتاژ شده 
كه مامورين ساواك در چند اتوموبيل آخرين مدل آمريكايي ، آلماني او را حفاظت 

  5عباس هويدا براي تبليغات بهايي  ، در پوشش تحقيقات اسالمي . مي كردند 
، كتاب حتي نوشتن به احسان يار شاطر داد و اين در حالي بود كه ميليون تومان 

 ساواك انجام پذير بود پس از هم آواييتنها  دانشگاهي ،در زمينه ي پژوهش هاي 
و بسياري از كتاب هاي دانشگاهي ممنوعه بود و دانشجويان كه ناگزير به خواندن 

  . آن ها بودند ، در معرض پيگرد قانوني بودند 

 نابساماني ها ، شاه براي بستن دهان ماليان ، از خزانه ي دولت ميليون ها در اين
ان مي داد ، براي فريب مردم نا آگاه وگرفتار در بند خرافات ، همه ان به آنتوم

  رفت ور به بتخانه ي  عربستان ساله به گورستان تازيان به شهر توس و چندين با
ولت برپا ات ، كه با پول خزانه ي دعكس آن را در روزنامه هاي كيهان و اطالع

در مرده پرستي از ماليان پيشي گرفته وهمه ساله به شده بودند چاپ مي كرد و 
استان ها ، و ، هزينه ي خزانه ي كشور ، ده روز در مسجد سپهساالر در تهران 

 پولبا گريه آور اين كه شاه .  مي كرد وادارشهرستان ها ، مردم را به مرده پرستي 
  .هزار ها قران آريامهري با جلد زر چاپ كرد دولت ه خزان

 ميليون دالر هزينه ي جشن 50همه ي اين نامردمي ها ، بيش از غم انگيزتر از 
 ساله و تاجگذاري كرد ، جشني كه نه تنها مردم ايران در آن جايي 2500

 كيلو متر از خانه هاي 20نداشتند ، مردم  روستاهاي دور تخت جمشيد  به عمق 
همزمان با برگزاري اين جشن ها مردم آزاده بلوچستان از روي . خود رانده شدند 

بينوايي وگرسنگي هفته ي چند روز به سان گوسفندان به چرا مي رفتند و زندگي 
  .كردستان ، كرمانشاه و ايالم بهتر از آن ها نبود استان هاي مردم آزاده ي 

فرهنگ آن مي  ه ايران زمين وبه گفته ي  آگاهان ، شاه اگر كمترين مهري ب
داشت ، با همين پول مي توانست كاخ آپادانا را به سان كشور هاي ديگر بازسازي 
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 ، براي ديدار ويرانه ها نبود و خواني مردم ا به فري كند ، پس از اين كار ديگر نياز
به ديدن آن مي با شيفتگي ، مردم جهان براي ديدن وااليي هنر مردم ايران زمين 

ت فرح براي هنرمند نمايي چند تن فرانسوي را نيم برهنه ند و ديگر نياز نداشآمد
سرو صدا به راه فرصت دهد جلوي بازار وكيل در شيراز بياورد و ماليان دغل 

  .بياندازند 

 ساله و جشن تاجگذار ي ، در كشورهاي جهان  نه 2500 جشن هاي پر هزينه 
كه از را ه ويژه انديشمندان و كساني تنها بازتاب خوبي نداشت ، مردم جهان و ب

  .آگاهي داشتند ، خشمگين كرد ايران زندگي نابسامان مردم 

يغما ديدند شيعه و بهايي ، خوان جهان ميهني  همزاد به سخني كوتاه دو فرقه ي 
  تاراج خزانه ي كشور  و، به ويراني فرهنگ كهن ايران ر ، و دست در دست يكديگ

  .هستي مردم كمر بستند 

به راه انداختند ، دولت ومردم را ) مرده پرستي (  ـ ماليان روضه خواني 1
  .سركيسه كردند 

  . ـ بهايي ها دولت را از آن خود كردند و منابع اقتصادي كشور را تاراج كردند 2

كشورهاي اين نابساماني ها و از همه بدتر ، خفقان سياسي در كشور ، بهانه به  
به و شاه  رهايي مردم از بند حكومت خودكامه وششسرمايه داري داد تا در پ

كه به دنبال افزايش ناگهاني بهاي نفت در براي خروج از بحران اقتصادي درستي 
 و با روي  را سرنگون كرده  شاه  ،   دامنگيرشان شده بوددر تهرانكنفرانس اوپك 

بدون اله  س8 جنگ فرسايشي  را نابود كرده  و با ارتش ايران كار آوردن خميني 
هر دو ده و اكاهش د دالر 7به بشكه يي را هدف ، ميان ايران وعراق بهاي نفت 

   .كشور را ويران كنند 
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شاه را  كشورهاي سرمايه داري به شيوه ي هميشگي ،  در كنفرانس گواد لوپ ، 
ند  مهره يي براي جايگزيني او نداشتو لي.  ها خدمتگزاري رها كردند پس از سال

 در  در راستاي منافع انگليس1342رداد  را كه در خاچر ، خميني مارگارت ت. 
ايران آشوب به راه انداخته بود ، سرسپرده يي براي اجراي خواسته هاي كشورهاي 

  .سرمايه داري معرفي كرد 

مان رشدي در كتاب آن بود خميني را به لندن ببرد، سلمارگارت تاچر ، نخست بر
 ايران ولي پس از آگاهي از  تنفر مردم . ده است آيه هاي شيطاني به آن اشاره كر

ماليان را نوكر سرسپرده انگليس مي دانند ، مردم از انگليس  و اين نكته ، كه 
تا او را براي .  آورد ر به فرانسه روي يز شكست اين طرح ، نا گزابراي جلوگيري 

و خود  همزمان با ستون پنجم. آماده كردن افكار مردم وشخصيت سازي بپذيرد 
  .د  كشور شورش وبلوا به راه بياندازماليان در درون

فرومايه دور او  لوس ومشتي چاپدر رنج بود ، و تنها سرطان خون ز بيماري شاه ا
 انديشمندان و ايران دوستان همه خانه نشين شده و يا ناگزير به رفتن  ،گردآمده 

 پير وفرتوت را كه توان  يبازنشسته ناگزير  ارتشبد ازهاري از ايران شده بودند ، 
يان و فراخواني ميهن پرستان و رويارويي با آشوب و خاموش كردن مال

وي در نخستين سخنراني . نداشت  به  نخست وزيري برگزيد را زاديخواهان آ
تظاهر به دينداري كرد وراه سازش با ماليان را در پيش گرفت ، ماليان كه در آن 

اه افتادند و ي موضع دفاعي گرفته بودند ، دوباره به رروزها دربرابر نيروهاي انتظام
  .را برانگيختند در بند خرافات ناآگاه و مردم 

    شيعهفرقه   فاشيست حكومت   ـ  بخش پنجم   

از آن جا كه حكومت هاي مردم ستيز فاشيست ويژگي هاي مشابهي دارند ، در 
يا و نازيست آلمان زير حكومت فاشيست فرقه شيعه را با حكومت فاشيست ايتال

     .مقايسه مي كنم 
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ـ   مقايسه حكومت فاشيست ايتاليا و آلمان نازي با حكومت   1  
  فاشيست فرقه شيعه

 و تجاوز به ناموس بدون شك ، كشتار و شكنجه بيش از نيم ميليون مردم بي پناه 
م ، به شيدن مرداي پنهاني و به بند كدختران و پسران جوان در سياهچال ه

 و مي باشد هآن چنان تكان دهند بود و ماليان پول پرست  خميني  و خامنهدست
 از حكومت فاشيست ايتاليا و نازيسم آلمان و حكومت بيداد در نامردميكه ، 

اين براي نشان دادن چهره ي . فراتر رفته است وره استالين كمونيستي د
 در موسيليني  را با حكومت فاشيست حكومت فاشيست فرقه شيعه ،جنايتكاران

  . مقايسه مي كنم  نازيسم آلمان هيتلريايتاليا و
  

    ويژگي هاي مشترك حكومت هاي فاشيست ايتاليا ، نازيسم آلمان  ـ   2  
  

  .  عوام فريبي و بازيچه كردن مردم نادان و خوش باور   ـ 
بانيرنگ     ، كه خود را به زور و ـ  تمركز همه ي قدرت ها در دست يك تن 

  . ندد كررا ددمنشانه سركوب  دگرانديشان  وم تحميل كرده برمرد
انتخابات در  . پارلماني كه كمترين اختياري نداشت ـ  تظاهر به داشتن  پارلمان ، 

   .ارگان هاي آن ساختگي و نمايشي بودهمه 
حقوق بنيادي شهروندي و اجتماعي و زيرپاگذاشتن  ـ  از ميان بردن آزادي ها ، 

   .دموكراسي 
  . يام هاي عوام فريبانه  سخنراني ها و پ ـ

مردم         د وحكومت مردم ستيز بود ، ولي تظاهر به مردمي بودن مي كر ـ  
   .د  و نادان را فريب مي داخوش باور

  . ـ  به راه انداختن تظاهرات و دادن شعار هاي بي بنياد 
   .پيشين  ـ  تشويق مردم به شورش و كشتن عوامل رژيم 

   .  يق مردم به نافرماني و سرپيچي از خواسته هاي حكومت ـ  تشو
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  . و كشتار دگرانديشان و اعتقاد شعار گونه ـ  تبليغ پرهيزكاري 
   . و به هر دست آويزي سركوب آنان. ـ  پست شمردن دگرانديشان 

 ـ  نژادپرسي و كمر بستن به نابودي همه ي يهوديان در آلمان نازيسم و برپايي 
  . سوزي كوره هاي آدم

   

  ويژگي هاي حكومت فاشيست فرقه شيعه ـ   3 
 ين حكومت ها پيشي گرفتند خميني و خامنه يي در نامردمي و كشتار مردم از ا

 ابعاد گسترده تري ي حكومت هاي فاشيست ايتاليا و نازيس آلمان در ويژگي ها
  .وجود دارد در حكومت فشيست فرقه شيعه 

در دست يك مالي خون براي رسيدن به قدرت  ي اختيارات ـ  تمركز همهالف  
علم لدني و كشف اسرار آشام نادان كه به دروغ و نيرنگ مدعي برخورداري از 

 پاسداران يروي سركوبنبا اهريمني خود را به نام خدا و دين  خواسته هاي است و
، بر مردم بي پناه ، بسيجي ها ، مامورين وزارت اطالعات و نيروهاي انتظامي 

  . كرد تحميل

به  پايين آورده و ني بهاز جايگاه واالي انسا  مردم از با برپايي واليت فقيه ،ب  ـ  
به زنجير سان بردگان زير سرپرستي يك مالي نادان ، دزد ودغل  در آورده و 

  : )دموكراسي(مردم را از حكومت مردمي  .كشيد 
ره شدند ، بي بهحقوق بنيادي برابري و آزادي هاي اجتماعي و حق حاكميت 

موسيليني ، از هيتلر ، ن آشامي و دزدي وخكشتار مردم و در خميني و خامنه يي 
 .د ناستالين پيشي گرفت

 ـ  تظاهر به داشتن پارلمان ، پارلماني كه كه كمترين اختياري ندارد ، انتخابات پ
  . است يدر ارگان هاي آن ساختگي و نمايش

 2500هي و كشتار دست جمعي ـ  كشتار بي امان مهره هاي دوره ي شا ت
ين سبه دست مير حر اهريمن  و وبه دستدختر وپسر جوان در زندان اوين 

   . نخست وزير موسوي
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 يك ميليوني سپاه پاسدار و بسيج ، دستگيري ـ به راه انداختن نيروي سركوب ج 
 و پسران در سياهچال هاي پنهاني ، تنها در و شكنجه و تجاوز به ناموس دختران

  پيشينيان باديه نشين ماليان ديده شده استنزد 

 براي كشتن و دست اندازي به مال ـ  متهم كردن دگرانديشان به كفر و الحادچ  
  .آنان و فرزندان  همسر ،

ـ  ريختن اشك تمساح براي فريب مردم خوش باور و نويد هاي دروغين به خ  
بي ارج كردن ل ولي در عم و خانه ي رايگان براي بينوايان دادن برق ، آب

   .بينوايان و گداپروري در پوشش يارانه 

. مي دانند  مردم جهان انديشه پندارهاي فريب فرقه شيعه را برتر از ـ  ماليان د  
تبليغ و بسيج مردم براي صدور انقالب فرقه شيعه به كشورهاي جهان و نابودي 

  .  و كشتار يهوديان آيين يهوددين هاي ديگر به ويژه 
ريشه ي ديرينه دارد ، زيرا نسبت به يهوديان خشم ماليان دآور شد ، كه بايد يا

رفته از سنت باديه برگاز آن كتابي كه ماليان كالم خدا مي دانند ، بخش كمي 
 .رگرفته از پندارهاي يهوديان است  و باقي آن ب بودهنشينان ددمنش و خون آشام

آيين يهوديان ، برنابودي ازي به دست انداليان براي سرپوش گذاشتن بر اين م
يساي آرژانتين و  بمب گذاري در كن. اند آنان در روي كره ي زمين كمر بسته 

   . نمونه ي آشكار بيداد آنان است كشتن ده ها يهودي در اين بمب گذاري

 بي اساس برپايه ي پندارهاي مردم ستيز و به بردگي تحميل نوشته ي ـ  ر
اه واالي مادران و همسران ، به راه انداختن كشيدن مردم و ناسزاگويي به جايگ

چند زني و داير كردن خانه هاي فحشا به دست ماليان در پوشش صيغه ي 
  .اسالمي 

ن سني و كشتار آنان در ـ  بد رفتاري با اقليت هاي ديني و به ويژه با مسلماناز  
   . و خوزستان كردستانبلوچستان ،

، با بي بهره كردن مردم از گزينش شي اد هاي سياسي نماي ـ  برپا كردن بنيس
  ) . و قضايي  نمايندگي مجلس و اجرايي( در بنيادهاي سياسي 
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سنگسار ،  كشتار ، زندان ، ، دادرسي هاي فوري .  ـ دست اندازي به دادگاه هاش
شكنجه و آزار مردم با دادن فتوا به شالق زدن ،  بريدن دست وپا ، كور كردن ،

  .كفر والحاد 

انشگاه عارهاي دروغين عليه بهاييان و سازش پنهاني به ويژه با بهايكا در دـ  ش ع 
  .در امريكا  ايالت واشنگتن  ايكلمبي

   

ـ برپايي شوراي نگهبان بي اختيار ، براي سرپوش گذاشتن بر همه ي  ف 
  .نامردمي ها 

دو   ، تنها از سوي مال خامنه يي ميليارد دالر 400ها با ارقام نجومي ي ـ دزد ك 
ن  ميليو23كاميون بدون سرنشين  با محموله ( مورد آن با رسوايي آشكار شد 

بدون شك اين  .) روسيه  ميليارد دالر به بانك در 100حواله و دالر در تركيه 
  .بخش ناچيزي از كوه يخي است ، كه از آب بيرون آمده است 

 رفسنجاني و پسرمهدي  ايران در بازار سياه به دست  ـ فروش سهميه ي نفت گ
  . خامنه يي مجتبي پسر

 دالر و به جاي در يافت اين 7 دالر به 36 زـ  پايين آوردن ارزش بهاي نفت ام 
الزام به خريد كاالهاي بنجول مصرفي و تاسيسات و راكتور هاي ، بهاي ناچيز 

راكتورهاي و تاسيسات اتمي ساختن    از رده خارج شده به بهاي زر ،هسته يي
 ميليارد دالر 180شناسان تا امروز هزينه هاي آن را ، كاربمب اتمي براي ساختن 

    .برآورد كرده اند
  

 بمب اتمي در كجا و به چه ن كار بردبه  در اين جا اين پرسش پيش مي آيد ،
هدفي ؟ اين مردم ستيزان نمي دانند ، كه انفجار بمب اتمي در خاور ميانه همه ي 

به درستي ماليان ناگزيرند ، اين راكتورها را از . اين منظقه را به نابودي مي كشد 
روس ، آشكار  پشتيباني .اربابان بخرند ، تا از پشتيباني آنان بهره مند شوند 
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 گواه آشكار تاراج هستي انگليس و اياالت متحد امريكا و كشورهاي سرمايه داري
   .مردم و ويراني ايران زمين است 

ه گواه گسترش بينوايي در ميان كارگران و هنگامي كه يكي از انديشمندان ، ك
زير امور يس جمهور بي اختيار ، كه وندان دولت است ، از احمدي نژاد ريكارم

، مي پرسد در شرايط توان فرسا و بينوايي همگاني در كشور ، مالي نيز بود 
اين فرومايه ي گستاخ ، . ميليارد ها دالر درآمد نفت و گاز در كجا هزينه مي شود 

 شرمانه مي گويد ، ما به كسي حساب پس نمي دهيم و به مردم مربوط نيست بي
        . ، كه پول نفت و گاز كجا مي رود 

 ترسايي ، بسياري از كشورهاي جهان  از 21ايدخون گريه كرد ، زيرا در سده ي ب
بنيادهاي سياسي از سوي مردم واز ميان مردم برگزيده دموكراسي برخوردارند ، 

در اين كشور كهن ، با   .، دولت ها ناگزيرند پاسخگوي مردم باشند مي شوند 
دخالت كشورهاي سرمايه داري ، پس از سال ها حكومت خودكامه شاهي ، مردم 

 شده و گرفتار حكومت فاشيست فرقه شيعه  راسي ،به جاي برخورداري از دموك
ندگي راي پايو بد شين را به راه انداخته انماليان اهريمن خالفت راهزنان باديه ن

م بي با كشتار مردنشين به سان راهزنان باديه   وخود راه سركوب را پيش گرفته
د ، و  هر روز به دست آويزي  ده ها جوان آزاده را ه انپناه سيل خون به راه انداخت

در بيدادگاه ها روانه ي چوبه ي دار مي كنند ، بريدن دست ، پا ، كور كردن، 
وجدان هر انسان اموس دختران و پسرا ن ، در  سياه چال ها شكنجه و تجاوز به ن

ران به آن جا دزدي هاي نجومي ماليان و پاسدا.  مي كند آزاده يي را خشمگين
  . گيج كننده است شورهاي آزاد جهان مردم كبراي  كشيده است ، كه

آزادي ، برابري و برپايي دموكراسي كه در كشورهاي آزادجهان حق مسلم و 
  . در تضادآشكار است با پندار هاي فرقه شيعه اين اصول مردم است ، بديهي 

را  مردم ستيز  اسالمي ، چهره ي زشت ماليان بي اساس خالفت يبررسي نوشته 
  .نشان مي دهد 

    
  اساسيبه ابتذال كشيدن قانون  ـ   3
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 قانون در جايي. تنها چيزي كه در اين حكومت بيداد جايگاهي ندارد ، قانون است 
اشته باشد ، در فرقه آن ارج دهستي مي يابد ، كه فرخويي گوهر واالي زندگي در 

       .تي و نيك منشي استارزشي ندارد راسه شيعه تنها چيزي ك
  

پندارهاي راهزنان باديه ردم نا آگاه و گرفتار در خرافات ، ماليان براي فريب م
( ل محمد باقر مجلسي مالي دغبه دور از خرد نشين و هزاران داستان ساخته ي 

را  در اين نوشته به هم )  جلد 36د و شرح كافي در  جل110بحاراالنوار در  
يك ميليون روضه خوان را براي تبليع اين ياوه گويي ها به دورترين آميخته اند و 

اسداران وبسيج با نيروي سركوب يك ميليوني سپاه پروستاهاي كشور فرستاده و 
 پناه بيبه جان مردم ) معروف به لباس شخصي ها (  ات وزارت اطالعو مامورين

   .اند افتاده
  
همسري  به پايين كشيده شده و به   خانواده ، زن از جايگاه واالي مادري ودر

ابزاري در دست مرد در آمده ، خانواده كه در نزد ايرانيان گهواره ي مهرورزي ، 
 از داده و عشرتكده مرد بالندگي ، شكوفايي و پرورش بوده ، ارزش هاي خود را

داراي زنان بي شمار هميشگي سان باديه نشينان ، ه شده ، كه بلگام گسيخته يي 
با . د نهر زمان كه به خواهمردان لگام گسيخته بازاري ها و  و مي باشند و موقت

د ، زن از اموال ن او را از خانه مي رانبه دلخواه خود د وندادن مهريه زن را مي خر
  .مرد ارث نمي برد ، ارث دختر وپسر يكسان نيست غيرمنقول 

  
در زمينه ي كيفري ، كيفرها بسيار سنگين و دد منشانه است ، شيوه ي 

خونخواهي وانتقام ، چشم در برابر چشم ، در همه جا حكم فرما است ومتهم را  
ور به دار ميĤويزند ، يا ك، ولو آن كه ديوانه باشد ، به خواست زيانديدگان از جرم  

كساني كه پول دارند با دادن خون بها از كيفر معاف مي شوند . مي كنند 
به آساني و كيفرها بدني است رهاي سنگين محكوم مي شوند ، وبينوايان به كيف

، ويا سنگسار مي كنند ، بريدن دست ، بريدن به چوبه ي دار مي آويزند مردم را 
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. وش هميشگي دادگاه ها است پا براي يك تكه نان ويا دزدي چيزهاي بي ارزش ر
با اين  . قضاوت در دست يك مالي فاسد و بي بهره از دانش حقوق است 

 ، ماليان وايادي آنان ، با دزدي هايي كه ارقام نجومي دارد ، هرگز بيدادگري ها 
 محاكمه نشده و بي پروا ، هم چنان به فساد وتاراج خزانه ي كشور ادامه مي دهند

 .  

  
    

  
  
  
   بي اساس ماليان نوشته ي ـ     5
  

همه چيز به ابتذال كشيده شده است و در چنين حكومت خودكامه ي ديني ، 
حكومت فاشيست اسالمي براي فريب  .سخن از قانون ، بي ارج كردن آن است 

مردم جهان و مردم نا آگاه  و گرفتار درخرافات ، در هم آميخته يي ، از پندارهاي 
كه هرگز از نوشته (  ا پاره يي از اصول حقوق اساسي ويرانگر فرقه ي شيعه ، ب

نام بي مسماي قانون   آشكار است ،، كه باهم در ناهمساني) تر نرفته است فرا
اين سه واژه ي  ، قانون ، اساسي ، . اساسي جمهوري اسالمي گذاشته اند 
  .كمترين جايگاهي ندارد و بيدادگرجمهوري ، در اين حكومت خود كامه 

  

  سخن از قانون در نزد ماليان لگام گسيخته ، كه از ارزش هاي :قانون   ـ  الف 
 در .جامعه و جايگاه واالي مردم ، بويي نبرده اند ، بي ارج كردن قانون است 

كشورهاي آزاد جهان ، كه دموكراسي برپا شده ، قانون براي تامين نيازهاي 
در .  ها دگرگون مي شود شهروندان و جامعه است و متناسب با نيازها و پيشرفت
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  پوسيده يحالي ، كه در اين حكومت فاشيستي ، مردم ناگزيرند از پندارهاي
  .راهزنان باديه نشين  پيروي كنند پيش از قرون وسطايي ددمنشان و 

  

 بنيادي است ، بازگو كننده بن ، بنيك و چم پارسي اين واژه   :  اساسي  ـب 
بر برپا شده و يد براي بهزيستي وآرامش مردم  ارزنده در جامعه است ، كه باهاي

  .آن ها ارج گذاشته شود 
واژه هاي آزادي ، برابري ، حق حاكميت مردم ، گزينش رهبران از سوي مردم ، 

فاشيست نوشتن قانون متناسب با نيازمندي هاي مردم وجامعه ،  در حكومت 
  .ن سازشي ندارد ماليان كمتري فرقه شيعه ،  واژه هاي زياده است ، و در نزد

  

از . اين واژه برگرفته از واژه ي رپوبليك  از زبان فرانسه است : جمهوري  ـ   پ
 " رپايه ي اصول دموكراسي ديدگاه سياسي ، جمهوري ، بنياد سياسي است ، كه ب

 برگزيده شدن در بنيادهاي  حقبرابري و آزادي هاي شهروندي و اجتماعي  و 
به نامزدهاي برخاسته از و حق دادن راي  ي و قضايي قانونگزار اجرايي ، سياسي 

.  هستي مي يابد " كه در قانون اساسي مورد تاييد قرار گرفته ميان شهروندان 
بنابراين تعريف مردم حق حاكميت خود را در انتخابات آزاد وهمگاني به 

، براي گزينش در بنيادهاي مي باشند نامزدهايي كه ، برخاسته از ميان خود 
  و شورا هاي مردمي درسراسر كشور  اجرايي ، قانونگزاري و دادگسترياسي سي

صرفنظر كردن از حق حاكميت نيست اين واگذاري به منزله ي . واگذار مي كنند 
اگر برگزيده شدگان . برگزيده شدگان بايد پاي بند به اصول قانون اساسي باشند . 

اگذارند ، مردم با بهره گرفتن از در بنياد هاي سياسي اصول قانون اساسي را زير پ
حق حاكميت ، حق دارند مستقيما و يا از طريق احزاب اقليت در مجلس از ديوان 

 . را باطل كنداساسي تصميم مخالف قانون اساسي درخواست كنند ، عالي قانون 
ديوان عالي قانون اساسي در زمان كوتاهي ، پس از بررسي  و رسيدگي  چنانچه 

ير با قانون اساسي تشخيص دهد ، راي بر نسخ ارا مغو يا دولت مصوبه ي مجلس 
ماليان براي فريب مردم . آن مي دهد ، اين راي قطعي و بايد به فوريت اجرا شود 
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به بديهي ترين اصول جهان حكومت فاشيست فرقه شيعه را كه پاي بند 
  را بهشانگر راهزنان باديه نشين قوم ددمندموكراسي نمي باشد و پندارهاي وير

 د نيستند ،به هيچ قانوني پاي بننه تنها   وزور شمشير بر مردم تحميل كرده
كار بردن واژه ا برتر از هرقانوني مي دانند ، با رفرقه شيعه  مردم ستيز پندارهاي 
، كه در حكومت هاي دموكراسي نشانه ارج نهادن به قانون اساسي است جمهوري 

   . به ابتذال كشيده اندارج كرده  و هوري رابي جمماليان دزد و دغل ، 
  

حكومت هاي  ديكتاتوري پرولتارياي كمونيستي و بسياري از كه  ، ناگفته نماند
حكومت هاي خودكامه كه پاي بند به اصول دموكراسي نيستند ، براي فريب توده 

ها و مردم ناآگاه ، برآنند ، با به كاربردن واژه ي جمهوري ، چهره ي مردم ستيز 
واژه يي كه كمترين همساني با حكومت هاي خودكامه ندارد . را پنهان كنند خود 

.  
  

حكومت استبداد سياه اسالمي مخوف ترين حكومت دينمدار در :  ـ اسالمي ت  
. بدون شك ، اين حكومت شايسته ي راهزنان باديه نشين است . جهان است 

سرزميني ، كه گهواره . ند دريغا كه نام ايران را ماليان دغل در كنار آن گذاشته ا
  .ي فرهنگ جهاني بوده و امروز در چنگال اهريمن رو به ويراني است 

  

     پندارهاي ويرانگر فرقه شيعه ـ  6    
  
پيش از بررسي اين درهم آميخته ي بي بنياد ، شايسته مي دانم ، نخست در  

بدون شناخت زيرا . را بازگو كنم ) حكومت دينمدار ( سخني كوتاه ، تئوكراسي 
پندارهاي جدايي افكن فرقه ي بليغ ت با اين حكومت پيش از قرون وسطايي ، كه

 را به جان هم انداخته اند و مردمكافر و شيعه ، سني و شيعه ويرانگر شيعه ، 
  .نمي توان به عمق فاجعه پي برد  كشور را به نابودي كشيده اند ،
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ا در دين هاي يهودي وترسايي، ي آن ر شناخت تئوكراسي ، بايد بن مايه براي
بخش  كه ماليان به دروغ كالم خدا مي گويند ، زيرا آن چيزي. بررسي كرد 
از شيوه ي زندگي راهزنان باديه نشين است و بخش بزرگي از بر گرفته كوچكي از 

  .ست ايهودي و ترسايي   دينآيين فرخويي ايراني و دو
 كراسي كه از دين هاي ابراهيميبه چگونگي پيدايش تئودر اين گفتار ، تنها 

 درباره چگونگي پيدايش اسالم كتاب هاي زيادي گرفته شده است ، مي پردازم ، 
از نوشته هاي مستند تاريخي بر مي آيد ،  هنگامي كه محمد  .نوشته شده است 

و ترساييان در شهر مدينه زندگي مي كرده با آيين و شيوه ي زندگي  يهوديان 
برآن مي شود ، كه آن ها براي مردم جزيره ي عربي بازگو كند ، آشنا مي شود ، و 

ولي چون از سواد و دانش بي بهره بوده ، آن چه ديده و يا شنيده بوده با زباني 
پس از . بازگو مي كند با در هم آميختن پندارهاي ددمنشانه تازيان ساده وكوتاه 

در كشتار مردم مدينه با ) غزوات (ياران او ، كه در جنگ هاي غافلگيرانه مرگش 
در چند او شمشير كشيده بودند ، بر آن مي شوند آن نوشته ها را سامان دهند و 

در ) سخنان خداوند ( را با نام كالم اهللا  ده ي پس از آن اين برگرفته هاس
به همين انگيزه نوشته هاي اين كتاب نارسا و پر . دسترس  مردم  قرارمي دهند 

براي رفع اين نقصان و ناراستي ها ، در كتابي با نام بي . از ضد و نقيض است 
عده يي از ماليان و مولوي هاي تسنن ) علم استنباط احكام اسالمي (مسماي علم 

ي  براي روشنگري در زمينه  .برداشت كرده اند ، هرگروه به دلخواه خود 
  .كنم ، بسنده مي  نوشته هاي يهوديان و ترساييان به) دينمداري ( تئوكراسي 

  
كه با .  ـ بنابر تورات ، دينمداري شناخت حاكميت هميشگي خداوند است 1 

، مطلق اين حاكميت . قانون ابدي وتعييرناپذير برجهان بي كرانه فرمان مي راند 
حكومت خداوندي با در تورات .  به فرستاده و نيروي سركوب نيازي ندارد است و

  . مشيت او بنا شده است 
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شه ي دينمداري به عنوان در هم آميخته ي دين و سياست مفهومي بنابراين اندي
ميت مطلق و هميشگي با حاكيت موقت كو تمايزي كه ترساييان ، ميان حا. ندارد 

  .مورد قبول يهوديان نيست پيش مي كشند ، يا دنيايي 
  

در تورات ، قانون . در نزد يهوديان ، سياست در دينمداري جايگاهي ندارد 
به گفته ي .  وراي هر نوع سياست ، تنها براي حاكميت خدا است خداوندي در

ژوزف فالويوس ، هيچ رژيم  سياسي نمي تواند ، به وااليي حكومت خداوندي 
حكومت سياسي هر چه . برسد ، و هيچ قانوني به شايستگي قانون تورات نيست 

  . باشد ، پايين تر از قانون خداوند است 
 است ، كه به هيچ روي با   توهمييك حكومت  ايده آل ، دينمداري با اين پندار

  .حكومت سياسي پيوندي ندارد 
  
 انديشه ي لك تانس ، دينمداري برحاكميت  ـ  در نزد ترساييان ، با نگر به2

بي فايده است ، كه حكومت هاي سياسي قوانين خداوندي . خداوند استوار است 
  .   حاكميت خداوند است را اجرا كنند ، زيرا اصول دينمداري تنها در

  
او مي گويد ، اگر همه ي مردم به اجراي قانون خداوندي بيانديشند ، ورفتاري به 

سان ترساييان داشته باشند ، اين سده ، سده ي زرين خواهد شد ، كه در آن 
راستي ، آرامش ، دادگري ، پرهيزكاري ، هم دلي ، نيك منشي و ميانه روي برپا 

كميت بر مردم اين همه قوانين نا هم جور وجود نخواهد مي شود ، و براي حا
قانون خداوندي بر همه حاكم مي شود و ديگر ترس وهراس از شكنجه در  . داشت 

زندان ها ، و با شمشير برهنه  ، مردم تهديد به مرگ نمي شوند ، قانون خداوند با 
  .بار مي آورد نيكوكاري ها را به .  در دل ها جاي مي گيرد به آراميپارسايي و 

  
همه ي مردم خردمندند : مي گويد كه دينمدار است ، سپينوزا  فيلسوف هلندي  ا

حكومت از روي خردمندي بر پايه ي دين . ، به همين انگيزه حق حكومت دارند 
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نخستين هدف .  است ، زيرا خرد از خداوند است ، ولي حكومت بايد مردمي باشد 
گي هاي بد دوري كند و مردم را در محدوده دموكراسي اين است ، كه از دلبست

  . هاي خرد نگهدارد ، به گونه يي كه مردم در آرامش و هم آهنگي زندگي كنند 
   

ولتر فيلسوف فرانسوي ، كه در انقالب بزرگ فرانسه سهم به سزايي دارد ، مي 
 وي تصور. گويد ، انديشمندان از دينمداري آغاز كردند ، و به خرد انسان رسيدند 
به گفته ي . ايده آلي كشور چين را كه بر پايه ي فرخويي است ، يادآور مي شود 

ولتر ، چين يك استثناء در ميان مردم جهان است و تنها مردمي هستند ، كه 
فرخويي بدون دين را با موفقيت به انجام رسانيده اند و آن بر پايه ي خرد انسان 

 به درستي، .  مفهوم واقعي خرد است وي مي افزايد ، اين برتري چين ، در. است 
زيرا ايران و چين با پيوند . ولتر از فرهنگ كهن ايران زمين آگاهي نداشته است 

  .  داشته اند  كه داشته اند ، ارزش هاي فرهنگي مشتركهميشگي
  

در فرهنگ كهن ايران ،  خرد سامانده و بينش فزاينده در نهاد همه ي گياهان و 
ا از بد باز مي اري از اين دوگوهر بنيادي ، خوب ر با برخوردهركس. جانوران است 

اين دو . نيكي را بر مي گزيند وزندگي را سامان مي دهد  ،  از اين دو شناسد و 
گوهر او را از خشم و آزار به ديگران باز مي دارد ، كينه ورزي و تنگ چشمي را به 

  .يش مي دهد شادي را افزا دور مي اندازد و با مهرورزي بهزيستي و
ون مدر زندگي اجتماعي ، خرد انجمني او را به همپرسي و رايزني با ديگران رهن

سته هاي ديگران گوش فرا مي دهد و بر آن ارج مي  به سخنان و خوامي كند و 
نگي را ميان مردم پويا مي كند ه كاويدن ، همبستگي و هم آ با جستجو ،.گذارد 

با اين رفتار روان ه ديگران سامان مي دهد و مهرورزي بو زندگي را با همدلي و 
سركوب  ستم و و بالندگي سرشار مي كند ، آزار ، خود و مردم را از مهر و شادي

به كارهاي تازه وسازنده مي پردازد، كشور وگيتي را آباد . را از ميان برمي دارد 
  .وتازه مي كند 



 ١١١

 همساني و  مردم باي ايران رمين است ، همه يدر ايرانشهر كه در برگيرنده 
برتري برابري زندگي مي كنند ، دين و پندارهاي جدايي افكن ، توانگر و بينوا ، 

  . ، مرد ساالري در آن جايگاهي ندارد  گروهي برگروه ديگر 
  

 نويدهاي شيرين لك تانس ، از گفته ي او فراتر نرفت  و ديري نگذشت ، كه مردم 
تش سوزانيدند ، آزادي ، برابري ، نوآوري و را دسته دسته به دست آويز الحاد در آ

ا دادن نويد بهشت كشيشان ب. دانش از واژه نامه ي دينمداران بيرون انداخته شد 
اين ساده دالن . از آن خود كردند    را ، هستي مردم ساده دل و گرفتار خرافات

ن ها بدون سرپناه در خيابا در بينوايي  وپس از بي بهره شدن از دارايي خود ، 
با . براي به زنجير كشيدن مردم با شاهان خود كامه هم آوا شدند . جان باختند 

برپايي آموزش همگاني به مخالفت برخاستند و  با  تفتيش افكار مردم  ، به 
  .زندگي خصوصي آنان دخالت كردند 

  
نويد هاي دادن  خميني اهريمن را به پاريس آورد ، وي در كه انگليس هنگامي 
ولي به محض رسيدن به ايران ، در به مردم از لك تانس ، پيشي گرفت ، دروغين 

مدرسه ي رفاه كه اقامتگاه موقتش بود ، با كينه توزي و مردم ستيزي دسته 
مردم  را از دسته مردم بي دفاع را تيرباران كرد و سپس با نوشته بي اساس ، 

نيادي برابري و آزادي و حقوق بآنان را از . جايگاه واالي انساني به بردگي كشيد 
شادي را از ميان برد و با . حق گزينش در بنيادهاي سياسي كشور بي بهره كرد 

شكنجه وكشتار جوانان بي گناه  و فرستادن نوجوانان به جبهه هاي بدون برگشت 
با چپاول خزانه ي كشور ، بخش . مردم را سوگواركرد نابود و جنگ با عراق ، 
با تفتيش افكار و امر به معروف ، آزادي .  و بي خانمان شدند بينوا، بزرگي از مردم 

  .وآزادگي را از ميان برد 
، با زياده ) بشارت نامه  (  به سان كريم سنجابي ، در نامه يخود فروختگاني

ند و گويي هذيان گونه و با دروغ ونيرنگ به خميني اهريمن چهره ي مردمي داد
به همراه همپالكي هاي مذهبي ـ   . ند كردبه مردم  و كشور خيانتبي شرمانه  



 ١١٢

ازرگان به جان مردم بازاري ،  با نام  جبهه ي ملي مجازي در دولت بي اختيار ب
  . افتادند 

  
خالفت ، براي اين كه مردم از زد وبندهاي  پس از نشستن بر تخته پوستخميني 

وسري زدن از كار او با  بيگانگان  آگاه نشوند ، آنان  را با افتضاح ، بد نامي و ت
 بود و از زد و  از نخستين روز رابط او با بيگانگان، صادق  قطب زاده كهبركنار كرد 

اري محمد پس از او خامنه يي با همك. بندهاي او آگاهي داشت دد منشانه كشت 
ازرگان و همسرش را با سه تن بداريوش فروهر وزير كار حكومت موقت  ، خاتمي

  .ه تكه كردند كتاز نويسندگان ايراني 
اي رسيدن خميني و جانشينش خامنه يي نشان دادند ، كه دين دست آويزي بر

 به قدرت بوده و پندارهاي فرقه شيعه  و داستان هاي ساختگي محمدباقر مجلسي
   .، سرپوشي بر جنايات آنان است 

  

   پندارهاي ويرانگر فرقه ي شيعه در نوشته بي اساس ماليان ـ 7
  

ساسي هنگامي به ميان مي آيد ، كه شهروندان براي برخورداري از نوشتن قانون ا 
برابري ، آزادي هاي شهروندي واجتماعي ، حق گزينش در بنيادهاي سياسي 

در استان ها   بنياد هاي مردميو) وه ي اجرايي و دادگستري  پارلمان ، ق( كشور 
ي نويسند و داشتن حق راي ، در يك منشور با همپرسي و رايزني  م وو شهرها 

اگر اكثريت . ار مي كنند  به راي شهروندان واگذهمه پرسيسپس آن را در يك 
در همه پرسي آن را تصويب كنند ، قانون اساسي كشور مي ، سه چهارم مردم 

    .شود 
  

براي اين كه خميني به آساني ، مارگارت تاچر ، پس از بردن خميني به پاريس 
ن شد ، همزمان با برپايي شورش وبلوا در ايران برتخته پوست خالفت بنشيند ، برآ

  مردم فراهم اساسي براي فريبتبليغ براي شخصيت سازي وي ، نوشته ي بيو 
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 كشورهاي غربي تضمين شيعه ، منافعبرپايي حكومت فاشيست فرقه  و با ، هدش
ي هاو يار قطب زاده كه در جريان خواسته كريستيان بورگه وكيل فرانسوي  .شود 
بود و در پشت صحنه به شخصيت سازي خميني مشغول شده بود ، به تاچر 

خميني گفت ، از آن جا كه در كشورهاي جهان به قانون اساسي پاي بند هستند ، 
ي فرانسه  الگوي براي فريب افكار مردم جهان  در نوشتن اين قانون ، قانون اساس

ود را به خميني ت طلب كه خ، تني چند فرصانجام آن براي كار  قرار گيرد و 
 چمران و حسن حبيبي  ، به سان ابراهيم يزدي ، حسن نزيه ،نزديك كرده بودند 
در ميان آنان تنها كسي كه زبان خميني را مي فهميد حسن . دست به كار شدند 

پس از چندي او ماندگار شد و ديگران به كارهاي . حبيبي معروف به خلج بود 
 كريستيان بورگه را براي او بازگو كرد و افزود خميني سفارش. تبليغاتي پرداختند 

 خميني برپايي واليت حرف.  من حرف خودم را مي زنم بنويس ،را ، تو اين ها 
  .پندارهاي فرقه شيعه بود امام غايب ساخته و پرداخته و فقيه و 

 در بحر طويلي ، پندارهاي شعارگونه ي فرقه شيعه را با بخش هايي از قانون او
 هم آميخت ، و با دستكاري كردن بنيادهاي سياسي فرانسه ، محتواي فرانسه در

سپس او با اين نابكاري ها ، به . آن ها را ازميان برد و همه چيز را به ابتذال كشيد 
همراه اهريمن به ايران آمد و به پول و مقام رسيد و نام ننگيني از خود برجاي 

  .گذاشت 
   

ما پايين مي آمد در يك جيب عبايش نام هنگامي كه از پله هاي هواپيني خمي
كساني كه بايد تيرباران شوند و در جيب ديگر عبايش همين نوشته بي بنياد را 

  . گذاشته بود 
  

خميني به محض آن كه به مدرسه رفاه رسيد ، از چماقداران فداييان اسالم 
 ساعتي. خواست ، كساني كه نامشان روي نوشته بود فورا به مدرسه بياورند 

آنان را نگذشت ، كه آنان را دسته دسته به مدرسه آوردند و خميني دستور داد 
 كينه توز  به طبقه دوم رفت و تا سپيده دم  كشتار اين مالي. تيرباران كنند 
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باال اين كشتار ددمنشانه را از كينه توز   و خمينيمردم بي پناه به درازا كشيد 
  .تماشا مي كرد 

  
ان چماقداران فداييبه دست  و سركوب مردم در كشور پس از اين كشتارخميني 

، نوشته ي بي اساس را از جيبش در آورد و به ل و اوباش اسالم و مشتي اراذ
 و كاستي بر مردم  بودند ، گفت اين نوشته را بي كممالياني كه او را دوره كرده

ه  كه بر تخت پس از چندي.تحميل كنيد و حسن حبيبي را به آنان معرفي كرد 
پوست خالفت استوار شد دولت موقت را كنار گذاشت ، و يك تنه كمر به ويراني 

  . ايران بست 
      

وتاه پاره يي از اين نوشتن ي مردم آزاده ي ايران ، به سخني ك براي  آگاه كردن 
 ، ي فرقه شيعه هايرا گفتگو درباره همه ي ياوه گوييز.  بسنده مي كنم بي اساس

  .    شود كتابي هفتاد من مي 

   
فرقه ي شيعه در نوشته بي اساس ها و فريب هاي  دروغ پاره يي از ـ   8 

  ماليان
   

در اين نوشته ي تحميلي كار به گزافه گويي كشيده شده و چنين آمده ـ الف  
چه شعار دل انگيزي ، در اين ، .... آزادي  ارزش واالي انسان و  كرامت و:است 

افزوده براين .  شود آزادي و ارزش انساني است  تنها چيزي كه ديده نميحكومت
جمند از جايگاه ارآزاده ي ايران را مردم با به راه انداختن واليت فقيه  خميني ، 

 درآورد دزد و دغل خود خود و جانشينزير سرپرستي به   انساني به بردگي كشيد
.  
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 هاي بي بنياد و  داستان كه ،  فقه آن برپايه ي، در فرقه شيعه فقيه ـ  اجتهاد ب 
در آن ديده و از خرد كمترين نشانه يي است چرند و پرندهاي محمدباقر مجلسي 

 و همه چيز برنامردمي است ، برداشت يك مالي نادان از آن ها تنها نمي شود
  ايجاد ترس و هراس و كشتار مردم است

  

است بناشده يز بر ناراستي  همه چعه ، كه ـ  سنت معصومين ، در فرقه ي شيپ 
كمترين جايگاهي ندارد در آن ، سخني زياده است و ) بي گناه ( معصوم واژه ي  ، 
  . اريخ سراغ ندارد ، تسنگدل تر وخون آشام تر ازعلي . 
  

پسر او حسين كه در آرزوي  رسيدن به خالفت بود ، در ماه محرم كه جنگ و 
 ، با  برخوردار باشدتيباني مردم پش ، بي آن كه ازكشتار در نزد تازيان ناپسند بود

خليفه تازيان مي رود ، با اين يزيد شماركمي  به همراه زنان وفرزندانش به جنگ 
كه  پيش از آغاز جنگ  به او هشدار داده مي شود ، كه دست از خودخواهي و 

دشمني بردارد ، و به خانه ي خود برگردد ،  نابخردانه به يك جنگ نابرابر تن مي 
عصوم نيست ، مسئول كشته شدن كساني است ، كه فريب او نه تنها موي دهد ،  

ن تسنن همه ساله شكست او را در به همين انگيزه مسلمانا. را خورده بودند 
  . به دور از بينش وخردمندي ، جشن مي گيرند و جنگي بي بنياد 

  
 برآن شد ، با تحريف اين رويداد از او يك دوره ي صفوي ، شاه اسمعيل در 

با سي مالي دغل محمد باقر مجل، در اين راستاي . نه يي بسازد شخصيت افسا
از اين زمان تا امروز اين  . فريب مردم كمر بستنوشتن داستان هاي دروغين به 

ست شده است ، به گونه يي داستان هاي بي بنياد دكان ماليان و مداحان پول پر
از فرقه شيعه د ، به دور ريخته شواين داستان هاي ساخته و پرداخته ، كه اگر 

  .ديگر چيزي برجاي نمي ماند 
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ـ  نفي هرگونه ستمگري وستمكشي ، از روزي كه، تازيان به ايران تاختند ، تا ت 
اسمعيل  . و پس مانده هاي آنان بوده اندامروز مردم ايران مورد ستم وبيداد آن ها 

و گرجستان و عباس صفوي براي به راه انداختن فرقه ي ويرانگر شيعه در تبريز 
 2500سيل خون به راه انداختند و حسين موسوي به دستورخميني اهريمن ،  

تن از جواناني را كه به پيشوازش رفته بودند ، و در زندان اوين زير شكنجه بودند ، 
شتار يك جا با انفجار بمب كشت وپيكرشان را با بلدوزر زير خاك كرد و هزاران ك

در درازاي . نوز بي شرمانه دنبال مي شود كه هبلوچستان ،  ديگر در كردستان و
و برپايي  با ريختن خون جوانان  ه آژيدهاك هاي زمان سال گذشته ماليان ،35

   . توانسته اند بر جاي بماننداين سرزمينترس و هراس در ميان مردم 

  
 و از .ياوه گويي محض است ، ين يك سخن ،  ا....ـ آموزش وپرورش رايگان ج 

بسياري از مردم بينوا كه پول براي نام نويسي فرزندان .  ر نرفته است نوشته فرات
از آموزش دانشگاهي . خود ندارند ، فرزندانشان از آموزش بي بهره شده اند 

فرزندان ماليان وپاسداران برخوردارند ، خانواده هاي بينوا كه توان پرداخت شهريه 
 اندوه بسيار ، استعدادشان را به گور مي را ندارند ، باوابسته به ماليان دانشگاه آزاد 

  . برند 
  

، خميني خود را به ناداني ....ـ طرد كامل استعمار و جلو گيري از نفوذ اجانب چ 
زده است ، هنوز جوهر كنفرانس گوادلپ بر واژگوني شاه و روي كار آوردن او از  

ايران  ،اگر در دوره ي ننگين تركان قاجار . روي كاغذ ها خشك نشده است 
  سرمايه داري با همكاريكشورهايهمه ي انگليس بود ، امروز و جوالنگاه روس 

 بخش آسوده خاطر منابع اين كشور را تاراج مي كنند ، وو دزد ، ماليان سرسپرده 
خامنه يي و سر دمداران اين حكومت  مالي دغل ناچيزي كه سهم ايران مي شود 

كاميون بدون سرنشين حامل . ند  فرستبه سود خود به بيرون از كشور ميبيداد 
 از كوه  ميليارد دالر در روسيه ، بخش ناچيز100 ودر تركيه  ميليارد دالر 18

 ميليارد دالر 400آب بيرون است ، آگاهان دزدي خامنه يي را از يخي است كه 



 ١١٧

 شعار تو خالي خميني اهريمن ، نه شرقي و نه غربي و ناسزا .برآورد مي كنند 
از  نفت  از همان روز نخست با كاهش بهايزانيدن پرچم اين كشورها ،گفتن و سو

 سپاه پاسداران ، ر و ايجاد بازار سياه ساختگي و داللي دال7  دالر به 36بشكه يي
  .همه گوياي خودفروختگي ماليان به بيگانگان و استعمار اقتصادي است 

  

  ، حكومت فاشيست...وانحصار طلبي ـ  محو هر گونه استبداد ، خود كامگي خ 
از روز نخست خميني و پس از او ا مخوف ترين حكومت روي زمين است ماله

با سركوب و  تا امروز  وبا خودكامگي همه امور كشور را در دست گرفته خامنه يي 
  . كشتار مردم برجاي مانده است 

واالي در اسالم وبه ويژه در فرقه ي شيعه ، زن از جايگاه ... وق زن  ـ  تامين حقد 
، تا درآمده  وشگذراني مرد هاي لگام گسيخته وهمسري به ابزاري براي خيمادر
 دهد ، از آن زشت تر داشتن  شكنجه  وكه مرد پروانه دارد همسرش را آزارجا آن 

 ارج كردن زن مي باشد ، به راه انداختن حرمسرا نه تنها بي زنان بي شمار و
. دي  باشد ، از بن متالشي كرده است خانواده را كه بايد كانون مهرورزي  وشا

 و به راه انداختن روسپي خانه ها از سوي ماليان ) فحشاي اسالمي ( رواج صيغه 
و  ،  ساله به پاسداران و ايادي ماليان9بچه هاي و فريب  بينوايان براي شوهردادن 

چهره ي اين نابكاران را در نابودي  ساله به شيخ نشين ها ، 9بردن دختران 
  . آشكار مي كند و گسترش فحشا در كشورنواده خا

پژوهش . ـ  نيرنگ ديگر ماليان ، داستان به دور از خردمندي  امام غايب است ر 
به فرض .  است هاي تاريخي گوياي آن است  كه ، حسن عسكري فرزندي نداشته

  ، محال به داشتن فرزند ،  كدام انسان خردمندي مي پذيرد ، كه هزار سال پيش
  .اه هاي بويناك سامره  پنهان شده و تا امروز زنده مانده است  درجواني  در چوي

و  او در رابطه بوده امنه يي  ادعاكرده و مي كنند ، بادو مالي دغل خميني و خ
مال كاظم صديقي يكي از نزديكان خامنه يي مي گويد ، من گواهم ، كه خامنه يي  

در كنار چاه چمكران با او ساعت ها  ، هرگاه مشكلي در كارهاي خود داشته باشد
اين دروغ آشكار در دوره ي تركان قاجار زمينه ساز برپايي .  گفتگو مي كند 
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نخست علي محمد .  دوفرقه ي ويرانگر بابيه و بهايي  در بطن  فرقه ي شيعه شد 
و در ميان ماليان و مردم هواداراني . شيرازي گفت من همان امام غايب هستم 

دولت انگليس از آن براي شكاف در ميان مردم  بهره گرفت ،  ماليان  . پيدا كرد
دكان فريب خود را رو به كسادي ديدند ، با توسل به ، كه  با پيدايش اين فرقه 

او را در ماكو زندان ، شاه قاجار خواستار دستگيري او شدند ، پس از دستگيري 
ش كردند ، دولت پس از ، پيروان او به اعتراض از اين بازداشت شور كردند
پس از محاكمه فتوا به قتل او ماليان  ، و ب شورشيان ، وي را به تبريز بردسركو
حسينعلي نوري كجويي يكي از پيروان او ادعاي جانشيني كرد او پس از . دادند 

ونزاع با برادرش برسر جانشيني  از ايران به ، ناسزاگويي پس از مدتي كشمكش 
ادامه پيدا كرد ، ها و ناسزاگويي ن در آن جا جنگ وجدال تركيه تبعيد شد و چو

. دولت عثماني او را به حيفا و يحيي معروف به صبح ازل را به قبرس فرستاد 
 پس از هزار هستم ، كه باب پيش بيني كرده حسينعلي ادعا كرد من همان كسي 

اي پراكنده ديري نپاييد ، انگليس جهانخوار بر.  )من يظهراهللا ( سال خواهد آمد 
 به حسينعلي پس از كشته شدن علي محمد باب ، كردن مردم و ماندن در ايران 

حسينعلي .  او را دربرپايي فرقه ي جهان ميهني بهايي  پشتيباني كرد روي آورد و
كه اوضاع را مساعد براي نخست خود را بها ناميد و هنگامي كه بي سواد و كالش 

و بر اين نام اهللا را افزود و بهااهللا و ادعاي پيامبري ر گذاشت تبليغ ديد ، پا را فرات
  .  كرد بزرگ بيني شد وادعاي خداييدر سال هاي پايان زندگي دچار خود   . شد

ي حكومت فاشيست فرقه شيعه ، براي خوش فخرالدين حجازي يكي از هوچي ها
پنهان ،  تو همان امام   در يك سخنراني به او گفت ، به مردم بگوآيند خميني ،
ت كه خميني در نمي دانس، اين ساده دل هستي بويناك سامره شده در چاه 

 درنزد 13، ولي از آن جا كه بود  خود را امام سيزدهم دانسته بي بنيادنوشته ي 
 ،  را كنار گذاشته بود13گرفتار نحوست نشود ايرانيان نحس است ، براي اين كه 

خود را پيامبر نوري سان حسينعلي خميني در روزهاي آخر زندگي برآن بود به 
در يك سخنراني گفت پيامبران نتوانستند وظايف خود را انجام دهند   واعالم كند 

جنگ فرسايشي نتوانست همه ي يامبري ،  از اين كه در  اعالم پ، ولي پيش از
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 آژيدهاك  ، نداشت ديگر فشنگ و  ارتش براي ادامه جنگ  ايران را ويران كند 
  .د و به زندگي ننگين خود پايان دهد كشب، جام شوكران را سر ر شدناگزيزمانه 

   

مردم در . بايد اسالمي باشد ... ـ قوانين كشور ، مدني ، كيفري ، اداري ، مالي و ز 
 ماليان در پوشش حق امام در حكومتي كه  در  دادن باج  به.... برابرقانون برابرند 

با هم مردم دهاي سياسي و دادگستري مدني ، كيفري  ، گزينش در بنيا، حقوق 
آنان در برابر قانون سخن ياوه بوده و بي ارج كردن قانون نابرابرند ، برابر بودن 

   .  است
  

   ، مالي خودسر و لگام گسيخته رهبر ـ      9  
 

قدرت ولي   ، »  ، ديكتاتور را ديوانه مي كند  قدرت« بنابر زبانزد فرانسوي 
 را به كلي ديوانه مالي خود كامه،   ي شيعه  فرقهحكومت فاشيست در

   .كرده است
در هيچ يك از قوانين كشورهاي بزرگ جهان ديده نشده ي رهبر خودكامه ، واژه 

 همه ي برپايي اسالم ، خليفه ي خود كامه ،است ،  تنها در سال هاي نخست 
. است اختيارات خالفت را در دست داشته و مرگ و زندگي مردم در دست او بوده 

دارايي ، همسر ( كشتار مردم و تاراج هستيشان  او را از كسي پروانه نداشته ،  
خون خليفه . بازدارد و خودسرانه به هرنامردمي تن مي داده است  ) وفرزندان 

) غزوه  (  هاي غافلگيرانه با جنگدر كنار هم بودند و، و شمشير زنان او آشام 
   . را تاراج مي كردندي آنان هستند ، و مردم بي پناه را مي كشت

     
 و با يك نيروي سركوب خود را خميني اهريمن خود را رهبر مي داند ، 1در ماده 

در همين ماده پيش از اين كه صندوق هاي راي را به . بر مردم تحميل مي كند 
، كه است ، چنين آمده است بوده نام مردم پر كند ، چون از علم لدني برخوردار 

در گذشته .   مردم پذيرفته اند 98,2% پا ضد ونقيض را  ا  ي سراين نوشته
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  در صد 98% حكومت هاي فاشيستي ديگر نيز به دروغ مدعي مي شدند ، كه 
خميني اهريمن قياس به نفس كرده و بر اين پندار بوده . مردم آن را پذيرفته اند 

رچه آن را اند و يك پا، كه همه ي مردم خرد و بينش خود را از دست داده 
   . پذيرفته اند 

  
هيچ خردمندي نمي پذيرد ،  ، پندارهاي فريب دكانداران فرقه شيعه  را 2 در ماده

مردم ستيزي هاي راهزنان باديه نشين و آن چه از كه  است ، خميني بر اين پندار
 ، به آن قران و سال ها پس ازمرگ محمدشده نوشته هاي يهوديان برگرفته 

ايي كه صفت مردم ستيز اي پنداري او است ، خداز خداسته برخناميده اند ، 
  .  را دارد و جابر جبارين است تازيان ددمنش

  
 ترسايي ، دكانداران دين و پندارهاي آنان 18خميني نمي دانسته ، كه از سده 

سرنوشت ،  وحي اژه هاي ايمان ، اعتقاد ،ديگر خريداري ندارد ، و افزوده بر آن ، و
باله دان تاريخ افتاده است و نمي تواند به نام خداي پنداري ، خواسته ، به زو باور 

  . هاي اهريمني خود را بر مردم تحميل كند 
  

ادهاي سياسي و  دخالت در بني ترسايي ، دست ناپاك كشيشان از18 از سده ي
 دوران خفقان و بيداد ديني به نشانه، را كليسا ها مردم  و اجتماعي كوتاه شد 

ي خود نش خويش وبه ويژه خرد انجمني زندگ با نيروي خرد و ماند و نگهداشته 
را سامان مي دهند ، و با برپايي حكومت مردم بر مردم و براي مردم در پيشرفت 

  . زندگي ، آرامش و شادي و خوشبختي يكديگر مي كوشند 
  

حاكم بر زندگي با برخورداري از خرد و بينش  در جامعه يي كه مردم به درستي ،
  .د ن ندارامام و واژه هاي مبتذل ديني كمترين جايگاهي خويشند ، 
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 ، خميني بي شرمانه خود را برتر از مردم دانسته و به شيوه ي نياكان 4در ماده 
به بردگي و بندگي بربر و بي فرهنگ خود ، مردم آزاده را از جايگاه واالي انساني 

است و چون از خرد بي بهره بوده ، پايين آورده و آنان را زير سرپرستي خود آورده 
وي براي تحميل پندارهاي دروغ و بي . كارش به هذيان گويي كشيده شده است 

د و پرند هاي محمدباقر چرنبا بازگويي و خود ، به دروغي متوسل شده است بنياد 
امام پنداري   مدعي شده است ،  در ساختن داستان هاي به دور از خرد مجلسي ،

و تا . پيش به چاه هاي بويناك سامره رفته و هم چنان زنده است سال  1100 او
تعليق به محال اين بر تخته پوست مردم ستيزي مي نشيند ، و با ، موقتا آمدن او 

 بسياري از مالها از همان روز نخست ،. مردم نادان و گرفتار خرافات را فريب داد ، 
 اين دروغ سرزنش  بازگوييدر، وي را به سان مال شريعتمداري و نزديكان او 

  . ند كرد
  

ين كه دم ستيزي را در پيش گرفت و براي اخميني به شيوه  ي هميشگي راه مر
كسي پروانه ي بازگويي آن را نداشته باشد ، با فرستادن چماقداران حكومتي ديگر 

حزب خلق مسلمان تبريز را بر سر مال شريعتمداري خراب كرد و او را به بند ، 
ز اين ننگ و زشتكاري براي فرار ا ، عمال حكومتي از ، بسياري  مروز ا . كشيد

فرقه شيعه بر  ولي از آن جا كه .  ناشيانه به هزار دروغ متوسل مي شوند خميني ،
  . ننگ ندارند ياز اين پرده پوش ، دروغگوي بنا شده 

  
 عصب هايوتت  گرفتار خرافا براي فريب مردم بينوا و ناآگاه ، كهخامنه يي 

براي پا را فراتر گذاشته و با پر رويي از خميني در دروغگويي كوركورانه اند ، 
 است ، كه امام مدعي شدهفريب و سركيسه كردن مردم گرفتار در خرافات 

 به چاه چمكران خسته شده و چاه هاي سامره در  ، ي چاه نشينپنداري غايب از
رو مي شود در سر وراي روب هرگاه كه با دشو چنين شايع كرده است ،  آمده است

احمدي نژاد مترسك  .  گفتگو مي كند نشين پنداري چاه چاه ساعت ها با اين
 هستم و نه ر اين چاه نشينمن رييس جمهو، خامنه يي با پر رويي مي گويد 
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پذيرد ؟ تنها  كدام خردمندي اين ياوه گويي ها را مي .خامنه يي رييس جمهور 
تين قربانيان اين حكومت بيداد مي باشند ، در دام اين  كه نخسمردم بينوا و ناآگاه

  درآمدكالهبرداران گرفتارند و به جاي خريد نان براي فرزندان گرسنه ي خود ،
   .ار آن را به جيب ميزنندماليان نابكچاه چمكران مي اندازند و را به خود ناچيز 

  
 ه راي اكثريتگزينش جانشين او را ب ، پس از نابود شدن خميني ، 5در ماده 

 ، چون مردم به هيچ روي به اين كار زشت تن نمي دادند ، مردم واگذار شده بود
ار واگذپول پرست به مشتي مالي اين ماده را تغيير دادند و گزينش جانشين را 

  .كردند 
  

 ، همه ي قوانين و مقررات مدني ، كيفري ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، 4ماده 
  .سي و غيره اين ها ، يايد بر اساس موازين اسالم باشد فرهنگي ، نظامي ، سيا

      
ين ها ،  و غير ادر اين ماده بسياري از قوانين بازگو شده و در پايان با افزودن

، كه وضع هر قانوني بايد ، با پندارهاي ويرانگر راهزنان باديه نشين  ماليان برآنند
           . هم آهنگ باشد

  
 ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم  برپايه ي هم پيماني  ، وحدت سياسي11ماده 

  .ملل مسلمان 
  

 از آن ندارند ، از اره شده ، كه ماليان كمترين شناختيدر اين ماده به اموري اش
 بر مردم ايران تحميل كرد ، كتاب سوزي يان بي فرهنگ  را انگليس روزي كه مال

سخن فرهنگ يك  به ، كندن صفحه هاي كتاب ها ، دستكاري در نوشته و
ستيزي آغاز شده ، آثار باستاني يكي پس از ديگري ويران و هرچه را توانسته اند ، 

 ستيزي هم چنان دنبال براي فروش به كشورهاي بيگانه برده اند و اين فرهنگ
 سال است ، كه ماليان بي شرمانه به تاراج خرانه ي كشور و 35. مي شود 
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همه ي طبقات مردم ، حتي كارمندان دولت اند و درآمدهاي نفت و گاز كمر بسته 
 به ادارات مي هنگامي كه مردم براي كارهاي روزمره در بينوايي بسر مي برند ، و 

دهند ، و اگر بايگاني و مسيول آن پول كالني ب ، ناگزيرند ، به دربان ، مامور روند
اقتصاد ، در اين سخن از . كسي پول نداشته باشد ، او را به هيچ جا راه نمي دهند 

ماليان فهم آن را ندارند ، كه تنها چيزي به ساماني ها شعاري توخالي است و نا
 سال گذشته ، از روي ندانم كاري و رفتار هاي بدور از 35 سياست  است ، در 

فسخ يك جانبه همه ي قرارداد با . مردم جهانند تنفرمورد ماليان خردمندي ، 
ستين ، ده ها ميليارد دالر از خزانه كشور برباد در روزهاي نخ هاي بين المللي

در زمينه ي دست يابي به جنگ افزار هسته يي ، كه هرگز كارآيي ندارد ، . رفت 
 ميليارد دالر به اربابان خود داده اند ، شعار وحدت با مسلمانان و 200  تا امروز 

ميان رفتن صدور انقلالب اسالمي ، به نابودي بخش غربي و جنوبي ايران ، از 
 انشهرها ، پل ها ، جاده ها و نابودي كارخانه ها و كشته شدن نيم ميليون نو جوان

در اين جنگ ويران كننده حتي يك مال . ايراني در جبهه هاي بدون برگشت شد 
  .كشته نشد 

 كشورهاي  پندارهاي ويرانگر شيعه به و جانشينان او با شعار توخالي صدورخميني
 با اين دن ، چگونه مي توانانان سني را بر انگيخته اند، خشم مسلممسلمان 

د ، از روزي كه در نكشورها كه دشمن سوگند خورده ي او هستند ، هم پيمان شو
لبنان و سوريه سپاهيان پاسدار پنهاني رفته اند ، هر سال يك ميليارد دالر در 

ر خزانه ي  ميليارد دال20لبنان و تا امروز تنها در جنگ داخلي سوريه بيش از 
در  ،  بدتر ، هرگاه كهاز همه. كشور را براي دامن زدن به جنگ بر باد داده اند 

نه تنها ، در اين كار زشت كارشان به گروگانگيري كشيده است تنگنا قرار گرفتند 
شعار نابودي اسراييل و . ند ه اند ، روز به روز بي آبرو تر شده انتيجه يي نگرفت

. ه اسراييل ، ماليان را در نزدهمگان بي ارج كرده است دشمني با مردم بي پنا
گناه اين مردم چيست ؟ بخش بزرگي از نوشته هاي قران كه ماليان به دروغ 

تاريخ گوياي نابكاري محمد در  انند از كتاب آنان بر گرفته شده سخنان خدا مي د
عار هاي اين ماليان بايد بدانند ، كه  با ش. شتار سه قوم يهودي در مدينه است ك
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 ننگ  اين نابكاري ها رهاورد. نمي توانند بر جنايات محمد سرپوش گذارند چناني 
      .و رسوايي هر چه بيشتر ماليان است 

  
 ، تفتيش عقايد وافكار مردم  درپوشش امر به معروف و نهي از منكر 8در ماده ي 

 افكار مردم تفتيش عقايد و چهره ي زشت ماليان را آشكار كرده است و منع ، 
  . شعاري بيش نيست 

  
 خليفه خود كامه   قوه ي اجرايي ، قانونگزاري و دادگستري زير امر57در ماده 

 نمايشي هستند و ي كشورهارباال ياد آور شدم ، كه همه ي ارگان د.  است دغل
و نوشته شده به درستي ، براي فريب مردم جهان و مردم گرفتار در چنگال ماليان 

 ندارند ، رييس جمهور ، نمايندگان مجلس و قضات مترسك ي وجودكمترين اثر
ادرش رييس بي علي الريجاني رييس مجلس ، كه بر.  او مي باشند هايي در دست

در حكومت خود كامه فرقه شيعه نيازي به «  مي گويد  ، اختيار دادگستري بود
ند آن ها از قواي سه گانه نيست و خليفه خودكامه هر موقع كه بخواهد ، مي توا

   ) ..ميان بردارد 
  

، كه برگزيده ي مردم نيست به سان همه ي ديكتاتور ها در و دغل دزد اين مالي 
اين لگام گسيختگي در سده .  پاسخگو نيست به مردم حكومت هاي فاشيستي ، 

و ايجاد ترس و  ترسايي ، آن هم رژيمي كه تا امروز با كشتار هزاران ايراني 21ي 
جامعه ي بين المللي و همه ي در ن مردم بي پناه بر جاي مانده وهراس در ميا

  . ده است  آن   بي ارج شبنيادهاي
با برپايي داعش همزاد فرقه شيعه در سوريه و عراق ، حسين اوباما و رهبران 

 21كشورهاي غربي مي گويند ، حكومت اسالمي غده ي سرطاني در سده ي 
نيرو هاي نظامي و جنگ افزارهاي پيشرفته به است و بايد از ميان برداشته شود و 

كردستان و عراق فرستاده اند و بي پروا از حكومت فاشيست فرقه شيعه خواسته 
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مگر حسين بركت اوباما . اند ، كه درنابودي حكومت اسالمي با آنان همكاري كند 
  كه مسلمان است نمي داند ، فرقه شيعه مخوف ترين حكومت اسالمي است ؟ 

  
، كه  حقوق بشر ، كه مي بينيم سازمان هاي مدافع شرايط جانفرسا است در اين

خاموش مانده ساخته و پرداخته ي كشورهاي سرمايه داري مي باشند ، هم چنان 
بايد ايرانيان ناداني كه براي نابودي ماليان به امريكا چشم دوخته اند و با پر .  اند 

 نامه سرگشاده براي سناتورهاي رويي مي نويسند حسين اوباما با ما است و يا
امريكا مي نويسند ، بايد به اين  ياوه گويي ها و فريب مردم  پايان دهند و بدانند ، 
تنها مردم رنجديده ي ايران بايد براي نابودي حكومت فاشيست فرقه شيعه 

  .بپاخيزند 
  

 د و سه بنياد اجرايي ،ا رهبر ناميدر اين نوشته ي بي بنياد خميني ، خود ر
كه يك را رئيس قوه ي قضاييه . قانونگزاري ودادگستري را زير امر خود در آورد 

با امضاي كه  مال مهدي كروبي يكي از مالياني است ، .مال است خود برگزيد 
م را بر باد داد ، و در شغل نمايندگي و  الجزاير ده ها ميليارد هستي مردبيانيه

م است ، پس از تقلب آشكار رييس مجلس در همه ي بيدادهاي ماليان سهي
ب به رييس جمهوري بي تصاخامنه يي در انتخابات نمايشي رييس جمهور ، از ان

به تقلب در راهپيمايي آرام مردم در اعتراض هنگامي كه  پسرش را . بهره شد 
 دختر و پسر  هزارانپاسداران او را به همراه  و در زندان خامنه يي دستگير كردند 

سرش  خامنه يي را دند ، او و همتجاوز كر ار داده و به آنانشكنجه و آزجوان 
«  ، در بيدادگاه هاي ماليان ، تارنماي خود مي نويسددر  او. سرزنش كردند 

از  اين افشاگري » .قضات دادگاه ها براي تصميم گيري كمترين اختياري ندارند 
ت فرقه در حكومت فاشيسعمق فاجعه را سوي يكي از سردمداران اين حكومت 

  .نشان مي دهد شيعه 
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انتصاب قضات از ميان ماليان و به ابتذال كشيدن دادگستري و  ـ   10 
  دادخواهي 

  
ت به ماليان نادان وپول و اساسي ماليان ، با سپردن دادگاه ها و قضانوشته بي
داد ودادگستري را به ،  پندارهاي راهزنان باديه نشين برپايه يقضاوت پرست و 

قضات حقوقدان كه در دانشكده هاي حقوق ايران وكشورهاي . كشيد ابتذال 
 بودند و حتي قاضي بزرگ جهان ، پيشرفته ترين شيوه هاي دادرسي را فراگرفته

 از كار به سان شيرين عبادي راو خودفروخته هاي سرسپرده و مالزاده ي متعصب 
ختي از دانش مشتي مالي نادان و پول پرست را كه كمترين شنا بركنار كرده و

از يك سو ، . سپردند به آنان حقوق نداشتند ، رسيدگي به دادخواهي مردم را 
 مه بدتر باواز ه) بريدن دست ، پا ، كور كردن و تازيانه زدن ( كيفرهاي بدني 

ددمنشي و مردم ستيزي خود را ، در خيابان ها  آويختن مردم به چوبه هاي دار 
از سوي ديگر ، تصميم   كردند ، وچه دست خودا بازيزندگي مردم رنشان داده و 

براي دست يافتن  .  به معامالت پشت پرده كشيده شدگيري در پروندهاي مهم 
 ، به هر نامردمي دست زدند ، و با نشان دادن چوبه ي دار و كيفر به دارايي مردم

ن ارايي خود را به اين راهزناهاي بدني ، آنان را ناگزير كردند ، كه بخشي از د
ند ، بدون داشتن حق كه توان پرداخت پول به آنان نداربينوايان . ار كنند واگذ

، خون بهاي جرمي را  افزوده بر آن ، چون نمي توانند دفاع  محكوم  شده و
، بي گناه به چوبه ي دار آويخته شده و يا به كيفرهاي  مرتكب نشده اند به پردازند

  . بدني غيرانساني محكوم مي شوند
 ناگزير به واگذاري دست كم نيمي ا تباني با زمين خواران ، مردم ور مدني ، بدر ام

از خانه و زمين خود مي شوند ، در ثبت اسناد با دستكاري دراسناد ثبت ، خانه و 
اگر مال باخته براي اثبات حق خود به پا خيزد زمين مردم را ازآنان مي گيرند  و 

  . به ماليان بدهد نه رادست كم نيمي از بهاي زمين يا خابايد 
فاجعه اين جا است ، كه در بسياري از پرونده هاي مهم ، مالي دغل خامنه يي 

 براي ماندن بر مسند قضاوت ، علنا دخالت مي كند و ماليان پول پرست و فرومايه
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بنابراين به آشكار مي بينيم در حكومت .  او را انجام مي دهندهاي خواسته 
ن ومال مردم در دست مشتي مالي پول پرست قرار گرفته راهزنان باديه نشين جا

  .است 
  

  ـ  تاراج  هستي مردم و خزانه كشور11 
سال ها ماليان دغل گرفتن ماليات را غير شرعي مي دانستند و مردم را عليه 

  .دولت بر مي انگيختند 
 ، سران جبهه مهدي بازرگان ، كريم سنجابي و حاج سيد جوادي و چند تن ديگر

 اميدوار بودند ، با روي كار آمدن ازي ملي ، براي جلب  پشتيباني بازاري ها ي مج
حكومت فرقه شيعه ، ماليات ها را ، كه ماليان حرام مي دانستند ، از دوش مردم 

د  اداره كن، حق امام با گرفتن باج و خراج با نامرا برداشته شود و حكومت اسالمي 
.  

راي خودداري از انجام خواسته ري داشت ، ب، كه اشتهاي سيري ناپذيولي خميني 
 ـ مذهبي ها را به ها بر آن شد ، مهدي بازرگان و بازاري ـ مذهبي ي بازاري

تشكيل حكومت فراخواند و خود راهي حوزه ي قم شد و در آن جا بر تخته پوست 
به دنبال اين نيرنگ ، بازرگان . خالفت نشست و باج و خراج را از آن خود دانست 

رانش ناگزير شدند ، براي اداره ي كشور ماليات را ، كه تا آن روز حرام مي و يا
د ، بر مردم تحميل كنند و خميني توانست با گرفتن باج و خراج از يك سو دانستن

و  ر منگنه بگذارد و از پاي درآوردو گرفتن ماليات ها ، از سوي ديگر ، مردم را د
 مزدوران فلسطيني ، پندارهاي واپسگراي بتواند با نيروي سركوب سپاه پاسداران و

را بر مردم آزاده ي ايران تحميل فقيه   واليته فرقه ويرانگر شيعه ، و دد منشان
  .كند 

  
 باز كرد و از مردم نا 100 فراتر رفت ، و در بانك ها ، حساب خميني از حق امام

 بودند ، دلكشاورزان ساده آنان كارگران و آگاه و گرفتار خرافات ، كه بيشترين 
و ميلياردها تومان پول گرد آورد و با كميسيون غير قانوني در خريد اسلحه 
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از شركت هاي بازرگاني كشورهاي سرمايه كشور ، مهمات و كاالهاي مورد نياز 
ر حساب سري فرستاد ، هنگامي كه اين پول ها را به بانك هاي سويس دداري ، 

كه در حساب بي نام  ها اين پول ها را  و پسرش با ننگ و بدنامي مردند ، بانكاو
  .باال كشيدند بود ، 

  
پس از مرگ خميني ، رفسنجاني و خاتمي با رواج دادن اين دروغ ، كه خميني 

 واجد  ، با اين كه وياز ديگران مي داندخامنه يي را برتر خود ، براي جانشيني 
.  برگزيدند نبود ، او راماليان شرايط پيش بيني شده در نوشته ي بي اساس 

 نا گفته نماند كه افزايش خامنه يي در تاراج خزانه كشور از خميني پيشي گرفت ،
 گفته ي به. بي اثر نبوده است در اين تاراج ميزان فروش نفت و گاز و بهاي آن ، 

جنوب تهران را زير تومان  محله هاي 5براي ، كه  روضه خوانخامنه يي   آگاهان 
 به  مستاجر بوده است در خيابان شوش انه ي كوچك پا مي گذاشته و در يك خ

  ميليارد400 به همزده و بيش از تنهايي بيش از ده ميليارد دالر در ايران دارايي
نزي ، دالر كه بخش بزرگي از آن فروش نفت وگاز تاراج شده ، در بانك هاي اندو

ز ميليارد ها ي ، دختر و پسرانش ني و و همسرمالزي ، تايلند و ژاپن فرستاده است
  . به همين كشورها فرستاده اند از آن خود كرده و دالر هستي كشور را 

  
 ميليارد دالر هستي اين 200براي خوش آيند اربابان بيگانه ، بيش از خامنه يي 
 ساختن بمب هسته يي بر باد داده اي ساختن راكتور هاي هسته يي وكشور را بر

ن هرگز كارآيي ندارند و بودن آن ها در ز ساخته شدبمب هايي ، كه پس ا. است 
  .جان مردم را به خطر مي اندازد ، كشور 

  
وب مركز انرژي هسته يي بوشهر براي توليد برق و مركز ديگري در جنساختن 

. خيانت آشكار او است گواه  دالر به سود روس ها ،  ها  ميلياردكشور ، با هزينه ي
ليد برق را از انرژي خورشيدي ، باد و در اين روزها ، كه كشورهاي پيشرفته تو

 تامين مي كنند و انفجار مراكز هسته يي چرنوويل و ساختن بند در رودخانه ها
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و خاكسترهاي اتمي آن ها  تن مردم را با خطر روبرو كردژاپن ، زندگي ميليون ها 
  .زيست كرد ه است سرزمين هاي زيادي را آلوده و غيرقابل 

  
، پيشرفت ولژي راكتورهاي هسته يي در چند سال گذشته  با نگر به اين كه تكن

چشمگيري كرده است و راكتور ها و تاسيسات كنوني ديگر براي آنان كار آمد 
وسيه ، و ر كشورهاي غربي ا خريد  راكتورها و تكنولژي كهنهخامنه يي ب. نيست 

 از  ،اي گذشتهبا خريد راكتورها و تكنولژي سال ه. دو هدف را دنبال مي كند 
افزوده بران ، با خريد  تكنولژي كه از رده . پشتيباني آنان برخوردار مي شود 

  .خارج شده است ، ميلياردها دالر كميسيون غير قانوني مي گيرد 
  

 اگر در دوره ي ويرانگر تركان قاجار شمال ايران جوالنگه روس ها بود و انگليسي 
 دوره ي حكومت فاشيست فرقه ها در نيمه ي جنوبي كشور النه كرده بودند ، در

 به ه اند و بدون شك ،  جاي گرفتسراسر كشوردر اكنون اين دو كشور شيعه ، 
سان آن چه در بحرين ، گرجستان و در اين روزها در شبه جزيره ي كريمه و 
شرق اوكراين گذشت ، هر زمان كه بخواهند ، با ستون پنجم خود ، اين كشور را 

  .تكه تكه خواهند كرد 
  

    و  خامنه يي ي و لگام گسيختگي خميني  ـ خودكامگ21
  

نگوني شاه كمر بستند ، هنگامي كه كشورهاي غربي و به ويژه انگليس بر سر
هادي از جمله خلخالي ،  ،با دادن پول هاي كالن به ماليان بازاري هاي سودجو ، 

م ، و چماقداران فرقه فداييان اسالبه سركردگي بهشتي غفاري و محمد منتظري 
مردم گرفتار خرافات و ناآگاه را عليه مامورين انتظامي برانگيخته و براي فلج كردن 

مال . دولت ، مردم را به خودداري از پرداخت ماليات ، بهاي آب و برق بر انگيختند 
راديو ،  را فراتر گذاشت  و مردم را به مخالفت با بهشتي معروف به راسپوتين ، پا

 و  نوآوري و آگاه ساختن مردم بود ، وادار كرده نشانه يو سينما ، كتلويزيون 
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گام سينماي آبادان را در هن اوباش و اراذلبراي ايجاد ترس و هراس ميان مردم ، 
 زنده در آتش همه تماشاگران ،  و براي اين كه نمايش يك فيلم به آتش كشيدند

  . سوخته شوند ، درهاي سينما را بستند 
  

 رنگ به كشتار هزاران زن و مرد كمرتهران فرود آمد ، بيدهنگامي كه اهريمن به 
حكومت فاشيست فرقه شيعه هشتي و باند او خواستار سهم خود درمال ب. بست 
، كه چندين سال دست پرورده ي بهشتي در اين ميان مال محمد خاتمي . شدند 

وي را رها كرد و به ، براي خوش خدمتي به خميني  ، خواجه حرم او بود
خميني براي . جاني و خامنه يي ، كه با خميني بيعت كرده بودند پيوست رفسن

اين كه بهشتي و باند او را از سر راه خود بردارد ، از اين سه مال خواست ، آنان را 
از ا انفجار بمب  حزب جمهوري اسالمي فراخوانده و سپس بدربراي سخنراني 

  .ميان بردارند 
  

 سال يكه تاز 35توري هاي جهان ، در در درازاي  به سان همه ي ديكتااين دو مال
انتصاب رييس جمهور ، . ميدان شدند و همه ي امور كشور را در دست گرفتند 

 ، همچنين گزينش فرماندهان  وزيران ، نمايندگان مجلس و قضات دادگستري 
 و ارتش ، سفيران ، نيروهاي سركوب پاسداران ، بسيج ، نيروهاي انتظامي

 بزرگ نه تنها در اختيار آنان بوده و مي باشد ، ران شركت هاي و مدين رااستاندا
انه ي خميني و  بدون پرويي كه در اين سمت ها برگزيده مي شوند ،مترسك ها

ندارند و ارگان هاي پوشالي نداشته وتوان انجام هيچ كاري را   پس از او خامنه يي
 است و نشانه  و ساده دل براي فريب مردم نادانحكومت فاشيست فرقه شيعه تنها

  .نوشته ي بي اساس اين حكومت فاشيست است ي آشكار ميتذل بودن 
  

 به دست آويزهاي  سال گذشته ، هزاران تن زن ومرد ايراني 35در درازاي 
و بيش از نيم ميليون شده و يا در زندان ها شكنجه و آزار شده اند گوناگون كشته 

   .رسايشي و بي هدف نابود شده انده ف سال8تن جوانان كشور را در جنگ 
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به سان همه ي ديكتاتورهاي جهان از سايه ي خود در ترس و هراس ماليان نابكار 
بوده و مي باشند و مي دانند ، كه مردم آزاده ي ايران به خونخواهي پدر ، همسر ، 

  مي رسانند ، خمينيالشان و خواهران خود ، آنان را به سزاي اعمان برادر
اي نگهباني از خود به خدمت را بر مزدوران لبناني  و خامنه يي فلسطينيمزدوران 

ار خرافات هزاران تن مردم بينوا و گرفتبراي جلوگيري از حمله ي هوايي  و گرفته
خميني   .بيرون نرفته انداز ايران هراس ند و از روي ترس و را دور خود گرد آورد

ه يي فرجامي به سان او خواهد با ننگ و بدنامي در بستر بيماري مرد و خامن
 از آن خود مي ي بيگانه نك هاداشت و پول هاي تاراج شده از خزانه كشور را با

  . برجاي مي ماند   نام ننگين اين جنايتكاران.كنند 
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  و رژيم هاي سياسي  ـ  حكومت مردمي دفتر دويم
  

  )حكومت مردمي ( ـ  دموكراسي  بخش نخست 
  
   همساني آن با حكومت هاي ديگردموكراسي و نا  ـ    1

 " ، آزادي هاي شهروندي و اجتماعي برابري"  بنيادي دموكراسي برپايه ي حقوق
ق  حق نامزدي براي گزينش در بنيادهاي سياسي ، ح"حق حاكميت شهروندان 

برتري جويي به هر . است "  دادن راي  به شهروندان  برخاسته از ميان مردم
ماليان و هواخواهان شاهي و . كراسي ناهمسان است شكلي كه باشد ، با  دمو

ند ،  شعار كه از دموكراسي شناختي ندار، آگاهانه براي فريب مردمي ارشي اوليگ

مالي .   گفته هاي نادرست خود پافشاري مي كننددموكراسي مي دهند و بر
دموكراسي و دين :  مي گويد  بي اختيار دغل محمد خاتمي رييس جمهور

آن دفاع مي ارند ،  من سال ها است ، كه آن را مي گويم و از با هم سازگ
هم چنان  ، را اگر هزار بار هم بازگو كند  كه سخن ياوه  بايد بدانداو .كنم  

  از. و تنها فرايند آن بي آبرويي گوينده ي آن است ياوه و بي ارزش است
نان اين مالي بي خرد كه از ارزش هاي دموكراسي شناختي ندارد و آن چ

    .گرفتار پندارهاي فريب ديني است ، نبايد انتظار ديگري داشت
 و خامنه يي در قتل هاي زنجيره يي دست هاي خاتميهنگامي ولي 

آشكار شد ، براي فرار از اين جنايت ها ، ناشيانه و بي آن كه به نتايج گفته 
ادعاي دروغين خود به دموكراسي اسالمي را به ي خود بيانديشد ، 

كاره يي  كه در دو دوره ي رئيس جمهوري اعتراف كرد ،شي سپرد و فرامو
در اين جا اين پرسش . نبوده و مترسكي در دست خامنه يي بوده است 

دوره ي رئيس جمهوري مترسكي در دست دو پيش مي آيد ، اگر او در 
خامنه يي بوده و براي ماندن در اين سمت به اين جنايات و فسادهاي 
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 نامزد رئيس ، دوباره پس از دور نخست ت ، چرا ديگر تن داده اس
براي سومين بار ، نامزد رئيس جمهوري جمهوري شد ؟ از اين بدتر چرا  

بي اختيار و بازيچه دست خامنه يي شد و هنگامي كه چماقدارهاي 
تهديد كردند ، از روي ترس نامزدي خود را در شيراز احمدي نژاد او را 

يب اسالمي كه اين مالي دغل براي فري اين است دموكراس. پس گرفت 
   مردم نا آگاه بر آن پافشاري مي كند ؟

آيا خاتمي فراموش كرده است ، كه اهريمن همين سخنان ياوه را در 
پاريس گفت و هنگامي كه به كشتار مردم بي پناه كمر بست ، و در برابر 

بي آن پرسش روزنامه نويس هاي كشورهاي بيگانه در تنگنا قرار گرفت ،  
( كه كمترين شرمي احساس كند ، اعتراف كرد ، كه خدعه كرده است 

   ؟) دروغ گفته است 
 اين ادعاهاي به دور از خردمندي گوياي تحجر فكري دكانداران دين است 

،  خرد و بينش را در دينمدار نابود مي كند  زيرا پندارهاي ويرانگر ديني. 
 زندگي انگلي خوي گرفته است ، و دينمدار كه توان كار كردن ندارد و به

ابزار دست كالشاني به سان خامنه يي مي شود  و  به  هر نامردمي تن مي 
 دست خاتمي نمونه دهد ، قتل هاي زنجيره يي به دستور خامنه يي و به

  .                          آشكار آن است 
  

 اين بررسي ده ازماليان ديگر و نتيجه گيري سازنبراي آگاه كردن خاتمي و
  : مي كنم  چندپرسش كوتاه بسنده ، تنها به طرح 

در فرقه آيا حقوق بنيادي و آزادي هاي شهروندي و حق حاكميت مردم ـ 
  وجود دارد ؟شيعه 
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آيا در فرقه شيعه همه مردم ايران داراي حقوق برابر براي گزينش در ـ 
ايي و پندارهاي برتري جويي و جدبنيادهاي سياسي كشور مي باشند 

   ؟افكن در آن وجود ندارد 
 آيا در فرقه شيعه حكومت مردم بر مردم و براي مردم پذيرفته شدهـ 

  ؟است 

 پيش در چاه هاي سامره پنهان شده و در چند 1100آيا امام پنداري كه ـ 
سال گذشته به چاه چمكران آمده است و خميني تا آمدن او بر مردم 

دشواري ها ساعت ها بر سرچاه با براي حل  خامنه يي هرچندگاه تاخت و
  جود دارد ؟او هم سحن مي شود ، و

   آيا واليت ادعايي خميني بي ارج كردن جايگاه واالي انساني نيست ؟ـ 
كه با مرده پرستي سربار مردم ديگربدون شك و ترديد خاتمي و ماليان 

شده اند ، توان پاسخگويي ندارند و اگر بخواهند خردمندانه به اين 
زندگي ها پاسخ دهند ، بايد عبا و عمامه و دستار را به دور اندازند پرسش 

  .و به كار شرافتمندانه روي آورند انگلي را رها كنند 
با شرايط غير قابل كنترل براي نامزدي رييس در نوشته ي بي اساس ، ـ 

  مالو نزديكانتنها شيعيان سر سپرده ، مجلس و بيدادگاه ها  جمهوري
 نماينده مجلس و  ،جمهوررئيس   مي توانند او خامنه يي خميني و پس از 

و شوراي نگهبان از روز نخست تا به امروز  تنها به   شوندقاضي و وزير
   .راي داده استصالحيت  نامزدهاي تاييد شده مال خميني و خامنه يي ، 

 شرايط آيين هاي ديگر نه تنهاپيروان مسلمانان سني ، افزوده بر اين ها ـ 
در نوشته ي بي اساس را ندارند ، صراحتا دي براي نامزيني شده پيش ب

 نمايشي رييس جمهور و نمايندگان مجلس ات انتخاب در اعالم نامزديحق
، وزير شدن و گزينش در حق قضاوت  در سراسر كشور را ندارند و از

   . پست هاي كليدي و حتي مشاغل عادي را ندارند 
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تاتور ها هرگز نمي گويند ، كه حكومت آنان ديكافزوده بر اين فرنودها ،  ـ 
بيدادگر و خودكامه است و براي پايندگي خود به هرترفند و دروغي 

كومت بيداد اسالمي در متوسل مي شوند ، مال خامنه يي و پايوران ح
  . از همه ي آنان پيشي گرفته اند نامردميدروغگويي و 

     
     امه ي شاهي دموكراسي با حكومت خودك  ناهمساني ــ  الف 

همه طبيعي حق ، ي  برابر . آسمان براي همه يكسان مي تابدخورشيد در
همگان برابر زاده مي شوند و برابر مي ميرند و بايد برابر شهروندان است  زيرا 

يرفته اساسي همه ي كشورهاي آزاد جهان پذقانون  اين اصل در. زندگي كنند 
مايندگي در بنيادهاي سياسي براي دوره افزوده بر آن در دموكراسي ن. شده است 

نمايندگي هميشگي نا همسان با اصول . است و شغل نيست  يكوتاهي 
  . خودكامگي به بار مي آورد كراسي است  و دمو
خود را برتر با زير پا گذاشتن اصل برابري مردم ،  يك شهروند شاهي ،حكومت در 

و با همكاري )  كشيش ، مال (ين  دكانداران دبااز مردم مي داند ، و با زد وبند 
كاخ بيداد شاهان و كليسا به همين انگيزه ، . سودجو به قدرت مي رسد نخبگان 

براي فريب مردم ناآگاه و خوش شاه خود كامه . كنار هم ساخته شده است  درها
و هنگامي كه با زور و  و وديعه خداوندي مي داندت شاهي را موهببه دروغ ،   باور

 و پس از  از آن او مي شوديت بي بهره كرد ، حاكميت را از حق حاكمنيرنگ مردم
 برابري و اين برتري جويي با اصل. مرگ او ، فرزندش وارث تخت وتاج  مي شود 

در دو سده ي پيش با برپايي  .ي آشكار دارد حق حاكميت مردم نا همسان
 .ده است ه شنداختشاهي به زباله دان تاريخ اهاي ومت حكدر جهان ، دموكراسي 

چند شاهي كه تا امروز با زور و همكاري سودجويان برجاي مانده اند ، پيل هاي 
 براي هميشه نابود مي  دير يا زود با برپايي حكومت مردميكاغذي هستند ، كه

  .شوند 
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هيچ كس نمي تواند كه  ، زمانده شاه خودكامه نيك مي دانندفرح و رضا پهلوي با
ملي توخالي  شعار هاي  باآنان.  ويا به عقب برگرداند چرخ زمان را متوقف كرده

 سرگردان وداده  فريب گشت پادشاهي ، مردم ناآگاه و خوش باور را گرايي و باز
رضا و مماشات شوراي سازش  " .به پول برسند با زد و بند با ماليان مي كنند ، تا 

  . دكان اين نا مردمي است " پهلوي با ماليان
، با همه ي ايران را آزاده ي  دغل ، مردم دزد وماليان   قاجار وشاه بيدادگرمظفر

ه  و به بردگي كشيدساخته و پرداخته ي ماليان  مشروطه ندر قانو،  جانفشاني ها
از دموكراسي بي بهره كردند و تا پايان دوره ي بيداد پهلوي نه تنها مردم از 

اواك و بيدادگاه هاي حكومت مردمي بي بهره شدند ، شاه با به راه انداختن س
اين نامردمي ها ، زمينه ساز برپايي مردم خرافاتي . نظامي مردم را به زنجير كشيد 

 بيگانگان با روي كار آوردن خميني ، شد و عليه حكومت شاهي و خوش باور 
   .ند  انداختهااز دهان افعي رها نشده به دام اژدرا مردم 

  

در اين                  گارشي  دموكراسي با حكومت اوليناهمساني ـ  ب 
حكومت تني چند از نخبگان ، سرمايه داران ، كه تنها به سود خود مي انديشند با 

  .، مردم ناآگاه و خوش باور را مي فريبند اقتصادي شعارهاي دروغين آزادي 
 و در ي شاه با نام مجازي جبهه ي ملي از اين گروهندمذهبي ـ بازاري هاي دوره 

  .ايي حكومت اوليگارشي  با نام دروغين جمهوري مي باشند آرزوي برپ
با توجه به اين كه حكومت جمهوري تنها با كوتاه كردن دست ناپاك دينمداران از 

واجتماعي  و از همه واالتر )  دولت ، قانونگزاري و دادگستري ( بنياد هاي سياسي 
هاي سياسي كشور برابري و آزادهاي شهروندي و حق گزينش در بنيادبا برپايي 

 دشمن . مي انديشند ي ها كه تنها به سود خودبازاري ـ مذهب.  ،هستي مي يابد
 سال حكومت شاهي و قانون 70سر سخت حكومت مردمي هستند و در درازاي 

كمترين  بنيادي دموكراسي بي بهره كردند و ،  مردم را از حقوقمشروطه 
  .جايگاهي در ميان مردم آزاده ي ايران ندارند 
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مدار اين گروه ، چه در دوره ي رضا دسرمحمد مصدق شگفتي در اين است ، كه 
شاه و چه در دوره ي آخرين شاه پهلوي با شاهزاده هاي  قاجار ، با برپايي 
حكومت جمهوري به مخالفت برخاست ، و كريم سنجابي يار هميشگيش  در يك 

و در بشارت نامه ، اعالميه سه بندي ، همبستگي خود را با خميني تاييد كرد 
اخت و به بازياده گويي هذيان گونه يي از خميني خون آشام چهره ي مردمي س

شش نام مردم وميهن خيانت كرد ، خو د و همه ي مذهبي ـ بازاري ها در پو
  .جبهه ملي را بي آبرو كرد 

آزادي بي بند و بار ( اري ـ مذهبي ها با شعار ليبرالدر اين روزها سر سپردگان باز
هاي آنان كمترين نشاني نوشته  در.ن از جمهوري به ميان مي آورند سخ) رمايه س

، و زندگي مردم  اجتماعي ن دست ماليان از بنيادهاي سياسي ،از كوتاه كرد
  . حق حاكميت مردم ديده نمي شود  برابري و آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و

يان دادن به حكومت اري پان داد ، كه يگانه راه رستگنقالب بزرگ فرانسه نشاا
 هنگامي انجام پذير  اين كار بزرگ.است بيدادشاه وكوتاه كردن دست كشيش ها 

نخبگان و سرمايه از مردم از حقوق برابر برخوردار باشند و نه تني چند كه است ، 
حكومت مردمي را ي  همه ي ارزش هابا شعار توخالي آزادي ، متنفذين  داران  و

   . زير پاگذارند 
   

    دموكراسي با حكومت امپراتوري  ناهمساني ـ   پ
  

در اين حكومت ، امپراتور يك تنه بر مردم فرمان مي راند و مردم زير سرپرستي او 
تني چند از روزنامه نويسان فرانسوي شاه را امپراتور خطاب مي كردند  ، . هستند 

ر كشور توانستند ، وي و به گونه يي كه ديديم ، بيگانگان ، با ايجاد شورش وبلوا د
را كه دچار بيماري خود بزرگ بيني شده بود و تنها مشتي چاپلوس و فالگيربر 

 دست بالينش گرد آمده بودند ، به آساني بركنار كرده و پنجمين ارتش جهان را به
 ساله كشور را 8خميني اهريمن از بين بردند و با تحميل يك جنگ بي هدف 

حكومت هاي   .زادي و حقوق بنيادي بي بهره كردند ويران كرده و مردم را از آ
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با جهاني شدن دموكراسي به سان حكومت شاهي يكي پس از ديگري  امپراتوري
   .به زباله دان تاريخ افتادند 

  

حكومت خودكامه ( دموكراسي  با حكومت تئوكراسي  ناهمساني ـ  ت 
   )  يدينمدار

ماليان خالفت استبداد مطلقه اين حكومت پيش از قرون وسطايي ، كه واژه ي 
. گوياي آن است ، سهمگين ترين حكومت بيداد و خون آشام در روي زمين است 

يك مالي دزد و خون آشام بي آن كه جوابگوي جنايات و مردم ستيزي هايش 
مردم را به بردگي در آورده و بي شرمانه . باشد يك تنه بر مردم فرمان مي راند 

در بخش نخست چهره ي . د ر زندگي مردم مي دانخود را سرپرست و حاكم ب
آشامي ها و با نشان دادن همه ي خون ،  را فرقه شيعهفاشيست  حكومت زشت 

اين حكومت در كشتار بي امان مردم و ويرانگري . م  كرد تاراج خزانه كشور آشكار
پيشي ، د ن باديه نشين ، كه خود را بازماندگان آن مي دانپيشينيان راهزناز 
كشورهاي بيگانه براي سود سرشاري كه ، در بهره برداري منابع زير  . فتندگر

، سال  35 در درازاي . زميني اين كشور دارند ، اين نابكاران را روي كار آوردند 
جنايات و بيدادگري آن را ناديده گرفتند ، و در سازمان هاي دفاع از حقوق بشر ، 

ود چشم هاي خ، م عليه بشريت در اين كشور كه به راه انداخته اند ، در برابر جراي
  . پشتيباني مي كنند را بسته اند و بي شرمانه از يك حكومت فاشيست

مردم فرانسه با جانفشاني به حكومت ، با جنبش بيداري و انديشمندي در اروپا 
ور سياسي و اجتماعي و بيداد شاه پايان دادند و دست كشيش ها را از همه ي ام

كوتاه كرده و حكومت جمهوري بر پايه ي دموكراسي برپا ي مردم دخالت در زندگ
  .كردند 

  

  عاديتري قانون اساسي بر قانون  ـ   بر2  
اجرايي ، پارلمان  و  (قانون اساسي ، اصولي را كه بنيادهاي سياسي كشور 

و جدايي آن ها از يكديگر  تضمين مي كند ، شيوه ي گزينش ) دادگستري 
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اين . ضات و صالحيت هاي آن ها را تعريف و معين مي كند نمايندگان دولت و ق
مردم و حق حاكميت اصول ، حقوق ، آزادي هاي شهروندي واجتماعي ، و برابري 

را كه قواي سه گانه بايد بر آن ارج نهند و اجراي آن را بر دوش بگيرند ، تعيين 
  .  ومقرر مي كند 

 پانتئون ـ 1حقوق پاريس ژان ژيكل استاد برجسته ي حقوق اساسي دانشگاه 
سوربن ، مي نويسد ، حقوق اساسي يا سياسي ، از سوي ما وبراي ما هستي يافته 

ولي اگر .  بهره مند مي شوند  حقوقدانان و شهروندان يكسان از آن . است
 رويدادهاي سياسي به سادگي و بدون شناخت اصول حقوق اساسي مورد بررسي

بايد در حقوقدانان بنابراين . ناخته مي ماند قرار گيرد ، نقش  بنيادي آن ناش
 ، خواسته هاي مردم  را در قالب هاي پذيرفته  و قانون عادي نوشتن قانون اساسي

  .حقوقي بنويسند 

 ميان شهروندان و نمايندگاني كه ازاست  پيماني  دموكراسي ، قانون اساسي ،در
 بايستي توازن و مان  اين پي.د ن مي شوسوي آنان براي اداره ي كشور برگزيده

در راستاي اين  . و اختيارات كشورمداران برقرار كندزادي شهروندان تعادل ميان آ
رايزني و در اين رويارويي ، . انديشه ميان آنان يك پيكار هميشگي وجود دارد 

و انديشه ، احزاب سياسي  زادي گفتارپيشنهادهاي سازنده ، آ) ديالوگ ( همپرسي 
روزنامه ها ، راديو ، تلويزيون و در اين روزها انترنت (ي گروهي مستقل و رسانه ها

ردم زمينه ساز پشتيباني از دموكراسي مي شود و اين رمز شكوفايي و پيشرفت م) 
، كه كاهش اختيارات  بايد دانست.              در حكومت دموكراسي مي باشد 

ه ي آن اگر آزادي ها  ، كشور را به هرج و مرج مي كشاند و به وارونبرگزيدگان
كاهش يابد و يا از ميان برود ، كشور رو به ويراني مي گذارد و رهبران خود كامه 

پارلمان هنگام انتخابات با الترناتيو در در بايد ، مي شوند ، در اين ميان احزاب 
  .       بگيرند را جلوي خودكامگي اكثريت حاكم در پارلمان 
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اصطالح دموكراسي                     )يت مردمحكوم(  ـ  تعريف دموكراسي  3 
و ) مردم (  به هم آميختن دو واژه ي دموس  از زبان يوناني است و ازته برگرف

  .ساخته شده است ) حكومت كردن ( كراتوس 

استادان حقوق اساسي ، هر يك به گونه يي به تعريف ساده و گوياي آن بسنده 
  .مي كنند 

  
روندان با دموكراسي را سيستم حقوقي مي دانند ، كه شهالف ـ گروهي از آنان ، 

  .ند برخورداري از آن ، حق حاكميت در كشور دار
  

ب ـ  تني چند از استادان ، به گونه يي گوياتر ، حق حاكميت ، برابري شهروندان 
آزادي انديشه ، آزادي گفتار ،  آزادي قلم ، آزادي احزاب و آزادي (، آزادي ها 

) دولت ،  قانونگزاري و دادگستري (دايي بنيادهاي سياسي كشور ، ج) مطبوعات 
را دادن  راي دربنياهاي سياسي كشور و حق حق مردم در نامزدي وگزينش

  .دموكراسي تعريف مي كنند 
 مردم در اروپا ، پيشرفت دانش ، صنايع ، ، انديشمنديروشنايي و پ ـ سده ي 

گر ،  داشت و با پيدايش طبقه كار توسعه ي اقتصادي را به دنبالكهتكنولژي ، 
( حقوق كار  :  و فرهنگي به وجود آمدحقوق اجتماعيحقوق تازه ي ديگري به نام 

حق بيمه ي درماني ، حق بيكاري ، حق مسكن ، حق دستمزد ، حق تعطيلي 
ساالنه و تفريحات ، از كار افتادگي و بازنشستگي ، حق برپايي سنديكا و هموندي 

به اصول ، برخورداري از آموزش و پرورش رايگان ، ) ب در آن و حق اعتصا
   .  پذيرفته شده ي دموكراسي افزوده شد

 امريكاي شمالي ، به گونه يي ساده  متحدت ـ آبراهام لينكلن رئيس جمهور اياالت
، دموكراسي را حاكميت مردم بر مردم و براي مردم تعريف مي كند ، سپس اين 

  . فرانسه پذيرفته شده است 1958سي سال  قانون اسا2در اصل ، تعريف 
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وكراسي را چنين  بازگو مي  ، دم1952ج ـ  دادگاه قانون اساسي آلمان در سال 
برترين دموكراسي آن است ، كه حاكميت دولت قانوني به خواست و اراده : كند 

ي اكثريت شهروندان با ارج نهادن به برابري و آزادي آنان و به دور از خشونت و 
  .كامگي  بنا شده باشد خود

  
از اين تعريف چنين بر مي آيد ، كه حاكميت مردم برپايه ي قانوني بودن 

.  مي كند شهروند با ارج نهادن به قانون ، از خود پيروي. يارات دولت است اخت
يت ، اراده ي شهروندان است و آزادي اصل سازمان دهنده ي ماراده ي حاك

  .ا ايفاي نقش خود به برابري مي انجامد اين آزادي ب. حاكميت مردم است 
  

 كه اگر درست به كار برده شود ، برابري و. برابري قانوني يك آزادي تكميلي است 
  . يكسان بودن شهروندان را بنياد مي نهد 

، برخاسته از گوهر در پارلمان ارج نهادن به حزب و گروه هاي سياسي اقليت 
وه هاي اقليت به كنترلي كه احزاب و گردموكراسي است و به حكومت اكثريت  و 

رل  مانع از كنتر اقليتبا تسلط بپارلماني  ولي اگر  اكثريت .دارند مي انجامد 
  .د و بايد دربرابر آن ايستاد نمي شواقليت شود ، اكثريت و دولت خودكامه 

  
براي جلوگيري از خودكامگي اكثريت ، و پيشرفت دموكراسي ، اكثريت بايد با 

بايد بداند ، كه برپايه ي اصل تناوب ، اقليت امروز  ا شكيبايي رفتار كند واقليت ب
در اين جا است ، كه شهروندان با . با خواست راي دهندگان اكثريت فردا مي شود 

شركت در انتخابات و نظارت در اجراي درست آن ، جلوي خود كامگي اكثريت و 
        .دولت را مي گيرند

  ،ازن ميان اكثريت و اقليت قانون براي ايجاد تووكراسي ،در حكومت برپايه ي دم
  : تدابيري را پيش بيني مي كند 
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در مجلس ، آزادي پارلماني ليت قمصونيت پارلماني ، احترام به حق گفتگوي ا
اقليت در دبيرخانه ، كنفرانس روساي حزب رسانه هاي گروهي ، لزوم شركت 

كميسيون هاي هميشگي مجلس ، گروه ها ، رياست  كميسيون ، عضويت در 
طرح استيضاح دولت ، پيشنهادهاي اصالحي درباره ي اليحه ها و پيشنهادهاي 
قانوني ، شمارش آراي موافق و مخالف ، تعليق جلسه ، كنترل حد اقل قانوني براي 
رسمي بودن نشست هاي مجلس و درخواست مداخله ي ديوان عالي قانون اساسي 

  .اقليت پارلماني ، براي عدم رعايت حقوق 
بنابراين در قانون اساسي برپايه ي دموكراسي يك رقابت آرام ميان اكثريت و 

  :اين تدابير بر سه اصل استوار است . اقليت پيش بيني شده است 
  . ـ رقابت براي رسيدن به حاكميت 1
  .   ـ  شكيبايي و بردباري با ارج نهادن به اقليت 2
ير اكثريت سياسي به وسيله ي حزب اقليت پس از تغي) الترناتيو (  ـ  تناوب 3

  . راي گيري 
وضعيت حزب يا گروه اقليت در مجلس معيار خوبي براي شناخت يك رژيم 

  .سياسي است 
  

 ارج نهان به اقليت حزبي در پارلمان و لزوم الترناتيو در ميان احزاب  بنابراين 
و اگر به آن ها  حكومت مردمي است اصول اكميت كشور از براي رسيدن به ح

  .خدشه يي وارد شود ، حكومت به خود كامگي كشيده مي شود 
  

دموكراسي ، افزوده بر اين كه يك سيستم سياسي است ، يك بنياد فلسفي است و 
هادن به برآن است ، كه زندگي اجتماعي شهروندان را سازمان دهد و با ارج ن

دن  يكدلي و با از ميان بر، همبستگي و ي ، بردباريارزش هاي فرهنگي ، اجتماع
 ، آرامش ، خوشبختي ، شادي وپيشرفت را در پندارهاي جدايي افكن دينمداري

  .م ساخته و براي وااليي شهروندان بكوشد هجامعه فرا
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  :حكومت دموكراسي به يكي از دو شيوه ي زير اعمال مي شود 
  

    
  
  

  قيم تدموكراسي مس ـ  الف 
   

ايي اتخاذ مي مين و تصميمات مهم را در يك گردهدر اين حكومت شهروندان قوان
 اين شيوه ي  .كنند و ماموريني كه بايد آن ها را اجرا كنند بر مي گزينند

  در پاره يي از كانتون هاي سويس وجود دارد هنوز دموكراسي 
   

    دموكراسي نيم مستقيم ـ   ب  
  

يكي از وانند ين است ، كه شهروندان بتدر دموكراسي نيم مستقيم  فرض بر ا
كننده ي  ، كه برنامه هاي سياسي واقتصادي و اجتماعي آن  تامين را احزاب 

در عمل حزب سياسي با الگوي ايده آل  . خواسته هاي آنان است ،  برگزينند 
وجود ندارد ولي كوشش بر اين است ، كه احزاب مستقل و آزادانه فعاليت كرده و 

انجام آزادانه راه كارهايي را ارايه دهند ، كه ، رايزني با شهروندان  با همپرسي و
شور ون و چرا ، خيالي و تحميلي براي كشدني است و از پندارهاي بي چ

خودداري كنند و به جريا ن هاي  فكري  پروانه  داده شود ، كه آنان  نيز آزادانه 
  .راه كارهاي خود را بازگو كنند 

  
اين حق ، در يك راي گيري ، آزاد شهروندان برابر اصل حاكميت مردم ، با حفظ 

 را از ميان  ) دادگستريدولت ، قانونگزاري و( و همگاني بنيادهاي سياسي 
زينش برپايه ي اعتماد ، اين گزينند ي گبر م ميان خود نامزدهاي برخواسته از



 ١٤٤

اگر هريك از اين بنيادها با زير .  است نامزدها و اين بنيادها  شهروندان به
اسي ، اين اعتماد را از ميان ببرند ، شهروندان حق وتكليف دارند پاگذاشتن دموكر

دوباره ، آنان را بركنار كرده و با برپايي انتخابات ، بنيادهاي سياسي كشور را 
با اين حال ، در اين شيوه ي حكومت دموكراسي ، در مورد تصويب . برگزينند 

صول قانون اساسي و تصويب قانون اساسي و يا تغيير ا( پاره يي از قوانين  
 همه پرسي يا دولت براي    وشهروندان به ابتكار خود)  اساسي بازنگري قانون

  .  ند  مي خوانفراهمگان را 

  
با چنين برداشتي پي مي بريم ، كه دموكراسي يك بنياد حقوقي نو وشكننده 

به درستي ، دموكراسي ره آورد سده ها كوشش فيلسوفان ، حقوقدانان ، . نيست 
ارونه ي پندارهاي واپسگراي فرقه به و. ديشمندان و جانفشاني مردم آزاده است ان

با .  ، دموكراسي محدود به كشورهاي غربي و يا سرزمين ويژه يي نيست شيعه
گسترش انديشه هاي آزاديخواهي و پايان دادن به بيداد حكومت هاي خود كامه 

 امور الت در سياست ،ست دينمداران از دخشاهي و كوتاه كردن د ديني ، ي 
 مردم آزاده ي بسياري از كشور ها با جان ودل آن وندان ، اجتماعي و زندگي شهر

 مردم را مرگ حكومت ماليان دغل وسودجو ، كه  آگاه شدن. را پذيرا شده اند 
گراي ديني و خرافات   مي دانند ، با گسترش پندارهاي واپسفاشيست فرقه شيعه

يون هاي  و در تلويزايراني ستيز ، در روزنامه هاپرست تني چند پول و اجيركردن 
دموكراسي را برخاسته از كشورهاي غربي مي دانند و درون و بيرون از كشور ، 

اين . ، كه دموكراسي با جامعه ي ايراني ناهمسان است چنين وانمود مي كنند 
در دوره ي  جنبش آزاديخواهي مردم ، ياوه گويي ها تازگي ندارد و از آغاز برپايي

دانش  ، با دانش و دموكراسي به مخالفت برخاستند ماليان نه تنها با برپاييقاجار، 
 واز  آوري در جامعه به دشمني برخاستندآموزي ، راه آهن ، برپايي بانك و هر نو

هاي هر نيرنگ و نامردمي كوتاهي نكردند ، تا آن جا كه براي رسيدن به خواسته 
 با د به مسلك سياسي و منافات مسلكتواي فسااهريمني خود ، با دادن ف

 انديشمندان و مبارزان را ناگزير به فراراز كشور كردند ويكه تاز ميدان اسالميت ، 
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شدند  و مردم را كه براي برپايي دموكراسي جانفشاني كرده بودند ، از آزادي و 
  و حق دادن راي بهبرابري و حق برگزيده شدن در بنياد هاي سياسي كشور

با نام ناستوده  را  بي بهره كردند و قانون اساسينامزدهاي برخاسته از ميان خود 
  .به ابتذال كشيدند ي مشروطه 

  
به وارونه ي ادعاي بي بنياد ماليان دغل ، استادان برجسته ي حقوق اساسي 
جهان براين پندارند ، به دنبال جنبش هاي آزاديخواهي و بيداري مردم در 

جنبه اكنون دموكراسي در بسياري از كشور ها برپا شده و كشورهاي جهان ، 
  .جهاني به خود گرفته است 

   

   
    

  
  
  اصول دموكراسي  ـ    4

  
 قواعد و اصولي ، كه شيوه ي نظرخواهي مردم را پايه گزاري كرده است ، از 

با نگر به تعريف دموكراسي در قانون اساسي . عناصر بنيادي دموكراسي است 
اين . اي مردم است رانسه ، دموكراسي حكومت مردم بر مردم و برامريكا و ف

  :هاي زير را دارد   تعريف فرايند 
  

  «الف ـ به وارونه ي حكومتي ، كه تني چند حكومت را از آن خود كرده اند ، 
برگزيدگان بنيادهاي سياسي كشور بايد گوهر دموكراسي براين است ، كه 

  .» برخاسته از ميان آنان باشند 
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 ، كه تصميمات براي سود تني چند گرفته  ـ  به وارونه ي حكومت خودكامه ب
در حكومت دموكراسي ، تصميم ها بايد در راستاي منافع مردم و . مي شود 

  .  اتخاذ شود پيشرفت اجتماعي و آباداني كشور
  

بنابراين ، دموكراسي بافت حكومتي است ، كه بازگوي كننده ي عملكرد دولت ، 
تاي حقوق مردم در خانواده ، سازمان هاي عمومي ، خصوصي ، انجمن ها ، در راس

مردم بايد به مجموع  سازمان حقوق به هر روي مفهوم . باشد مي ... موسسات و 
  .هاي اجتماعي به كار رود 

  
 پ ـ  در دموكراسي همه ي شهروندان حق حاكميت دارند و اراده ي خود را با 

  .، يك راي بازگو مي كنند راي دادن بر پايه ي يك تن 
   

  :براي اين كه حكومتي مردمي شناخته شود بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد 
  

 ـ در مفهوم وسيع ، دموكراسي غير مستقيم برپايه ي برابري شهروندان دربرابر 
ه نمايندگان برگزيده از  حق حاكميت خود را آزادانه بقانون است ، شهروندان

ار  قانون اساسي واگذجمهور ، نمايندگان مجلس و ديوان عالي رئيس :سوي خود 
  .ند مي كن

  
ـ  تضمين جدي براي آزادي هاي بنيادي به ويژه آزادي گفتار ، آزادي انديشه ، 

راديو ، تلويزيون  و روزنامه ها ( آزادي احزاب ، آزادي انجمن ها ، آزادي رسانه ها 
  .پيش بيني شده باشد ...   خود سرانه منع تفتيش افكار و فقدان بازداشت هاي ،) 
  

ـ  دادگستري بر پايه ي قوانيني ، كه شهروندان  و يا نمايندگان آنان ، قضات را 
  .دولت و شهروندان بر دادگري آنان ارج بگزارند . برگزيده باشند 
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ـ  قانون اساسي بايد از هرگونه سوء استفاده از اختيارات و به ويژه از تمركز 
  . در دست گروه كوچك جلوگيري كند اقتدارات 

  
  :هر دموكراسي بر سه  پايه استوار است 

  
 و رايزني ميان شهروندان ، در راستاي آگاه شدن همگان ، براي  الف ـ هم پرسي

  .پيش بيني كارهاي  بايسته 
  

ها و رايزني ها ، گرفتن هر تصميمي  كه هم پرسي ـ  سازماندهي ، به گونه يي ب 
  .را ميسر سازد 

  
 به انجام  و دادگريپ ـ  دادگري ، براي اين كه اجراي قوانين را با بهترين داد

  . د برس
  

  سكوالريسم ، نخستين گام براي برپايي دموكراسي   ـ   5 
  

  خردگرايي و بينشمندي در ايران زمين
  

در فرهنگ كهن ايران ، دو گوهر خرد وبينش در نهاد انسان است ، انسان با اين 
از ميان اين دو نيكي را بر مي . يادين ، نيك را از بد باز مي شناسد دوگوهر بن

  .رفتار خود را سامان مي دهد  گزيند و انديشه ، گفتار و
 از  اين دو گوهر ، مهرورزي ، شادي و زايندگي را در روان انسان مي افزايد و او را

  .دارد آزار ، خشم و كينه ورزي ، كه  ويران كننده ي زندگي است باز مي 
مهرورزي ، شادي و   ، همه چيز بركه در برگيرنده ايران است در ايرانشهر

هيچ كس بر ديگري . همزيستي است و هركس زندگي خود را سامان  مي دهد 
  .برتري ندارد 



 ١٤٨

در زندگي اجتماعي هركس با ارج نهادن به سخنان وخواسته هاي شهروندان با 
با ) ديالوگ ( ني ،  همپرسي و رايزني مهرورزي گوش فرا مي دهد و با خرد انجم

شهروندان ، براي برآورده كردن نياز هاي جامعه ، پيشنهادها و راه كارها را مي 
  .سنجد و پس از  آزمودن و گزينش با شهروندان در ميان مي گزارد 

 با خرد وبينش ست وري  نشانه ي برتري جويي ادر ايرانشهر فرمانروايي و فرمانب
  .   همساني ندارد 

، كمترين كه همه چيز بر خرد و بينش شهروندان بوده رايران دبه همين فرنود 
 يرا سكوالريسم جايي پيش كشيده مي شودز .است نداشته سكوالريسم نيازي به 

در حكومت و همه ي بنيادهاي هاي پنداري ، كه مشتي كالهبردار به نام دين 
م براي رهايي از ويرانگري دخالت كند و مردو زندگي مردم و اجتماعي  سياسي

   .هاي اين نابكاران به پا مي خيزند 
ساخته و پرداخته ،  سرنوشت  وحي و باور ،، اعتقاد ، ايمانواژه هاي گر  دياز سوي

 روي گردانيدن ازخرد و بينش است  و فرجام آن سپردن ن بوده و ي دينمدارا
 انگيزه اين سخنان ينبه هماست ، كالشان و پول پرستان كوركورانه ي زندگي به 

  .  ندارد در واژگان فرهنگ ايران جايگاهي ياوه ، 
اليي نمي  و اهللا  محمد ، هيچ چيز را به وايهوه خداي يهود ، روان پاك ترسايي

د و كسي كه با خرد و بينش خود رايزني نمي كند ، در هركاري چشم به راه نساز
مياب نمي شود ، دكانداران خواست و موهبت يكي از آنان است  و هنگامي كه كا

 مي دهند ، كه در بهشت پنداريبه او نويد به دروغ ) خاخام ، كشيش و مال (دين 
در ( است و مردان از زنان بهشتي هميشه باكره و پسر بچه ها همه چيز فراوان ، 

 اين سخنان ياوه گواه زن بارگي  .بهره مند مي شوند) جلوي چشم همسرشان 
  .فرخويي است خانواده و به و ماليان دغل   دن اومحمد و پاي بند نبو

  

  سكوالريسم از ديدگاه حقوق اساسي   ـ   6 
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خاخام ، كشيش و ( سكوالريسم دكترين سياسي است  و برمبناي آن دينمداران 
)  دولت ، مجلس نمايندگان و دادگستري ( نبايد ، در بنياد هاي سياسي ) مال 

 كنند  و يا در آرزوي دست يابي به تدخالردم و زندگي موفعاليت هاي اجتماعي 
اين دكترين برپايه ي روش عيني و جهاني است و محدود به زمان . باشند ها آن 

  .و مكان خاصي نيست 
در انقالبيون فرانسه نشان دادند  ، يگانه راه  پايان دادن به  دخالت كشيش ها 

  . نيروي مردم است بنيادهاي سياسي و اجتماعي 
ن و حقوقدانان فرانسوي بر اين انديشه بودند ، كه فعاليت هاي انساني در فيلسوفا

ه ي ديني ندارد ، به همين نبزمينه هاي سياست ، فلسفه ، فرهنگ و دانش ج
يرنگ از گسترش دانش ، تكنولژي ، انگيزه  كشيشان ، در درازاي سده ها  با ن

 تا آن جا ، كه موزش وپرورش و هر نو آوري در جامعه  جلوگيري كردند ،آ
در آتش آخته انداختند زنده بسياري از انديشمندان را متهم به كفر والحاد كرده و 

  .  
  

انقالب بزرگ فرانسه ، نشان داد ، كه يگانه راه پايان دادن به نامردمي ها و دخالت 
زور و زندگي مردم كشيش ها در بنيادهاي سياسي و فعاليت هاي اجتماعي ، 

نه تنها ، دست ناپاك  كشيش ها را از بنيادهاي سياسي و انقالبيون . است 
اجتماعي كوتاه كردند ، اموالي را كه با ترفند و نويد بهشت از مردم خوش باور 

رضا پهلوي خود فروخته به ماليان ، براي         .ربوده بودند ، پس گرفتند 
ه در و پراكندگي مردم و به ويژه مخالفين ، چند سال است ، كسرگرداني 

بي شرمانه ، "  با ماليانو مماشات شوراي سازش "  هاي بي محتوا و كنفرانس
مماشات و سازش با ماليان را پيش كشيده و شعار تو خالي و مسخره ي انتخابات 

  .آزاد را مي دهد و از اين نامردمي ننگ ندارد 
  

 ،  كشوردر حكومت دموكراسي ، حاكميت از شهروندان است ، و بنيادهاي سياسي
در حالي كه در .  ، و به نام آنان تصميم مي گيرند نماينده ي شهروندان مي باشند
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 و موهبت خداوندي استومت خودكامه شاهي ، كه در آن شاهي وديعه و حك
در اين حكومت شهروندان از حق برگزيده شدن و . حكومت جنيه ي ديني دارد 

 مردم ستيز و دزد حكومت به نامزدهايبرابري بي بهره اند و مجبورند  زادي وآ
  .راي دهند بيداد 

  

  حاكميت مردم  با حاكميت ملي  ناهمساني    ـ  7 
  
سده ي . جدال ميان پيروان حاكميت مردم با حاكميت ملي پيشينه ي دراز دارد  

 پايان داد و بابيداري مردم در اروپا به اين جدال  ندي وجنبش انديشمروشنايي و 
ي پايان گرفت و حاكميت ملي به زباله دان تاريخ كميت ملاز ميان رفتن حا

  .انداخته شد 
اران ، داراي اقتدار شاه با زد وبند با دينمد اگر هنوز در انگشت شمار  كشورها ،

با اين كه ،  هاي كشور را از آن خود كرده ايه  وبخش بزرگي از سرمزياد شده 
 براي بهره مندي از  سياسي كشور ندارند ،ترين نقشي در امور برابر قانون كم

هزينه هاي تحميل  معافيت هاي مالياتي ،و دست رنج كارگران وكشاورزان 
فيل هاي كاغذي اين شاهان .  ش مردم برجاي مانده اندبر دوار سنگين درب

و به سان شاهان فرانسه هستند ، كه دير يا زود با برپايي مردم از ميان مي روند 
 براي نمونه ملكه انگليس ،  امالك بسيار .د ماند نام ننگشان در تاريخ برجاي خواه

، شركت نفت بريتانيا ، كه با نفت ها ، سهام در شركت هاي بزرگ بزرگ ، كاخ 
نمونه ي ديگر .   دالر به دست آورده است رايگان و يا با بهاي كم ايران ، ميلياردها

شركت شركت هواپيمايي ، سهامدار بزرگ شاه هلند ، مالك شركت نفت شل ، 
و بخشي از محله هارلم در نيويورك و شركت هاي كشتيراني بانك هلند ليپس ، يف

  . بازرگاني است 
  

در بررسي فرضيه ي حاكميت ملي و حاكميت مردم اين پرسش ها پيش كشيده 
  :  مي شود  
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حاكميت به چه كسي تعلق  دارد ؟ به يك شخص حقوقي ، يا به همه ي 

  شهروندان  ؟
  

به چه حاكميت ،  پذيرفتن قانون مانروايي و اجبار شهروندان بر فردر يك دولت
  كسي تعلق دارد ؟

  
شد ، حاكميت از آن  ترسايي  به شيوه ي سنتي ، گفته مي 18تا پايان سده ي 

اوندي است و پس از او به فرزندش وارث  وديعه ي خدشاه است وآن موهبت و
آرمان شهروندان براي به جنبش رهايي بخش  شهروندان ،  . تخت و تاج مي شود

ري و فرمانروايي دست آوردن برابري  و آزادي و رهايي از بند شاه وكشيش ، به برت
  .حاكميت مردم ، پذيرفته شد آنان پايان داد و 

  
نوشته ي ژان ژاك روسو هستي مي يابد » قرارداد اجتماعي «   حاكميت مردم در 

حاكميت خود را ، ن قرارداد اجتماعي شهروندان با پذيرفت، برپايه ي اين انديشه . 
 اين بيشتربراي روشنگري . ار مي كنند ايندگان برخاسته از ميان خود واگذبه نم

  .دو فرضيه را بازگو مي كنم 
   

  »ـ شهروند  ملت  « حاكميت ملي يا  ـ  8
  .براي بررسي اين فرضيه ، بايد به سه  پرسش پاسخ داده شود 

  
  لي   ـ  بنياد حاكميت م  الف  
  ـ  نتايج آن كدام است ؟   ب  
    ـ   مفهوم راي وظيفه پ 

   
  بنياد حاكميت ملي  ـ   الف   
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حاكميت به ملت يعني به . در نخستين برداشت در توجيه آن گفته شد ه است 
  .يك شخص حقوقي تعلق دارد ، كه متمايز از شهروندان است 

  

    ملت ـ شهروند   ب ـ  
  

ملت در برگيرنده ي مجموع زندگان در . ميخته نمي شوندصطالح در هم آاين دو ا
  . يك زمان مشخص است و شامل مردگان و آنان ، كه زاده مي شوند نيز مي شود 

 وپنهان شده ي در وراي جنبه سفسطه يي آن ، اين تاسيس بر اشتهاي زياد
 اين شيوه ي توجيه ،. است بنا شده سرمايه داري نخبه  براي رسيدن به حاكميت 

نسه  تعلق دارد ، در روزهاي نخستين انقالب بزرگ فرابه ملت كه حاكميت ملي 
 شاه ، سرمايه داران و نخبگان ، در راستاي . ترسايي مطرح شد 1789در سال 

سود خود ، حكومت شاهي را كه برپايه ي حاكميت ملي است ، برپا كردند و با 
 ، اعالميه ي حقوق 3در اصل . اين نيرنگ مردم را از حق حاكميت بي بهره كردند 

حاكميت به گونه يي بنيادي به ملت تعلق دارد ، » . بشر چنين نوشته شده بود 
از آن نمي تواند ،  هيچ شهروند وهيچ گروهي حاكميت ملي را كه از ملت است ، 

  . خود كند وهمه ي اقتدارات از ملت ناشي مي شود 
  

   نتايج حاكميت ملي  ـ   پ
  

  :يژگي دارد حاكميت ملي سه و
  

غير قابل تجزيه بودن ، غيرقابل انتقال بودن ، جا به جايي حاكميت ملي به 
  .پارلماني 

ملت يك شخص حقوقي است ، و شخص حقوقي فقط مي ،  در اين حاكميت 
تواند داراي يك اراده باشد و نمي توان آن را تجزيه كرد و در صورت تجزيه عناصر 

  . مي باشند همسانناتشكيل دهنده ي آن با يكديگر 
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 ولي .ت مستقل از شهروندان اسر ، شخص حقوقي فاقد گوهر مادي و از سوي ديگ
به يك سخنگوي و يا مفسر براي بازگويي خواست خود ، اين شخص حقوقي 

. نيازمند است و اين كار از سوي برگزيدگان نخبه ي شهروندان انجام شدني است 
  باهم آهنگوي آن است ، بايد ، كه سخنگنماينده ي نخبه وكار آزموده ، 

داشته آزادي بيان   ، براي بازگويي خواست  ملت  ي جامعه رويدادها ونياز ها
  .و مجلس سخنگوي ملت است  برابر قانون شاه . باشد

  
   »راي ـ وظيفه « مفهوم    ـ    پ 

  
در اين شيوه ي حكومت ، شهروندان بايد  به نخبگان كه  شمار آنان كم است ، 

نقش راي دهندگان پس از دادن راي .   دهند ، راي دادن يك وظيفه است راي
 ترسايي ، شاه و مجلس 1791برابر قانون اساسي فرانسه در سال . ان مي گيرد پاي

  . است ملت دو نماينده ي 
  ش انجام وظيفه براي ملت دارد ، به درستي در اين جا نمايندگي ، ارز

 مي باشند ، يك كه داراي حكومت شاهيدر پاره يي از كشورها به سان بلژ
 خودداري كنند ، به انگيزه ي عدم انجام اين وظيفه  دادن رايشهرونداني كه از 
  .جريمه مي شوند 

نمايندگي آزاد  در حالي كه ، گزينش در حكومت جمهوري برپايه ي دموكراسي ،
  .و راي دادن يك حق است است و بي قيد وشرط 

  

  حاكميت مردم   ـ   9 
  

  :براي بررسي حاكميت مردم به سه پرسش بايد پاسخ داده شود 
  

  بنياد حاكميت مردم  ـ    الف
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ديشه مبتني بر اين ان. ژان ژاك روسو ،  گوهر آن را در برابري شهروندان مي داند 

اين همان گوهري . روايي در همه ي شهروندان وجود دارد اين است ، حق فرمان
د شده است  ترسايي بر آن تاكي1793رانسه در سال  است ،كه  در قانون اساسي ف

 ، حاكميت  از آن شهروندان است و هيچ گروهي از :و چنين بازگو شده است 
مجلس . شهروندان نمي تواند ، حقوق همه ي شهروندان را از آن خود گرداند 

.  مي كند  نام  شهروندان و براي آنان فعاليتنماينده ي شهروندان است و به
  قانون اساسي ، با برپايي  حاكميت مردم به حاكميت ملي پايان 26 و 25اصول 

 قانون اساسي آن را با سخني ساده و گويا ، چنين بازگو كرده 2اصل . داده است 
  ». همه ي شهروندان حاكميت دارند « : است 

  

  ـ  نتايج حاكميت مردم   ب 
  
 برپايي حاكميت مردم ، قانون اساسي فرانسه با پايان دادن به حاكميت ملي و 

حاكميت مردم به برپايي جمهوري به . همه ي مردم داراي حقوق برابر شدند 
  .شيوه ي نمايندگي نيمه مستقيم مي انجامد 

  

   
  
  

  راي  ـ  حق   مفهوم  ـ   پ
  
 . حاكميت مردم ، حق راي همگاني را بنياد نهاد قانون اساسي فرانسه با تاكيد بر 

كومت دموكراسي را پذيرفته اند ، دادن راي حق ي كه حاكنون همه ي كشورهاي
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 در دخالتگزينش نامزدهاي برخاسته از ميان شهروندان و مسلم مردم براي 
   .بنيادهاي سياسي كشور مي باشد

  

  برپايي حكومت  جمهوريـ    ت  
  

قانون اساسي برپايه ي با برپايي . حاكميت ملي با شاهي هم آهنگ بود 
رژيم ، حاكميت مردم  شناخته شد و بيدرنگ در )   مردمي حكومت(دموكراسي 

  .جمهوري مردم از آن بهره مند شدند 
  

  برپايي رژيم نيم مستقيم ـ     ج  
  

ژان ژاك روسو بر اين انديشه بود كه خواست شهروندان در حاكميت مردم ، 
ي ، در كشورها ولي از آن جا كه.  بايستي مستقيما به وسيله ي آنان اعمال شود

بزرگ ، همپرسي و رايزني در باره ي قانون با شركت همه ي شهروندان شدني 
نبود و تنها اين امكان وجود داشت ، كه شهروندان قانون فراهم شده را در همه 

 براي تصويب قوانين مهم ، 1793پرسي تصويب كنند ، اصل همه پرسي در قانون 
ولي تصويب . پذيرفته شد گري آن پيش بيني و به سان قانون اساسي و يا بازن

  .  قوانين عادي به مجلس نمايندگان سپرده شد
و به همين انگيزه ، .  آن برابري همه ي شهروندان در برابر قانون است فرايند

جدايي افكن دينمداران و برتري جويي گروها ودسته برتري جويي و پندارهاي 
  . از ميان رفت  بر شهروندان ،)   در پوشش نام نژادپرست ( هاي تند رو 

  
  به دنبال جنبش انديشمندي و بيداري در اروپا  ، مردم آزاده ي فرانسه با 

سرمايه داران  جانفشاني به خودكامگي و بيداد كليسا پايان دادند ، شاه ، نخبگان و
، با قدرتي كه داشتند از به ثمر رسانيدن دموكراسي جلوگيري كردند و در سال 

 شاهي و مجلسي كه تنها بخشي از مردم حق دادن راي  ترسايي به برپايي1789
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شهروندان فرانسوي از پاي . داشتند كمر بستند و همه چيز را به ابتذال كشيدند 
 ترسايي ، شاه بيدادگر را دستگير و به كيفر رسانيدند 1793ننشستند ، و در سال 

قانون اساسي ، به دنبال آن نخبگان وسرمايه داران ناگزير به عقب نشيني شدند و 
  . به تصويب رسيد برپايه ي حكومت مردمي

  
 مردم  و دغلدزدجار ، و بيداد ماليان ن قادر ايران ويران شده ، به دست تركا

نخست خواهان كوتاه شدن دست ماليان از دادگاه ها شدند ، شاه و ماليان كه 
تنايي به برخوان يغما نشسته بودند ، كمترين اع مردم را به زنجيركشيده بودند و

 پي بردند ،  ، كه به فرانسه رفته بودند م  نكردند ، تني چند ايرانياني ،خواست مرد
  ترسايي ،18كه مردم اين كشور پس از انقالب بزرگ در سال هاي پاياني سده ي 

هاي پيشرفت كه تنها در رژيم جمهوري انجام شدني است ، دموكراسي با برپايي 
ند ، رهبري مردم را بر دوش ست يافته اگيري دچشمشكوفايي به و كرده زيادي 

گرفتند و خواهان برپايي دموكراسي شدند ، با افزايش خروش و دادخواهي مردم 
شاه قاجار ناگزير به عقب نشيني شد ، ماليان كه از دست دادن  دادگاه ها را مرگ 

و يا د ا به كفر والحارتني چند از انديشمندان با دادن فتوا ، خود مي دانستند ، 
 از  كردند ، كهناگزيررا آنان و متهم كردند ، مخالفت با پندارهاي فرقه شيعه 

 با ايجاد ترس هراس در ميان مردم ، يكه ند ، ماليان خون آشاميرون برور بكشو
و در پايان در قانوني با نام مسخره ي مشروطه ، پندارهاي . تاز ميدان شدند 

با اين نابكاري مردم را ازدست يافتن به   وگنجانيدند ا ويرانگر فرقه ي شيعه ر
  .دموكراسي بي بهره كردند و  قانون اساسي را به ابتذال كشيدند 
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  نيم مستقيم  ـ  شيوه هاي دخالت شهروندان در دموكراسي م دويبخش   

  
م مستقيم ، همه پرسي و گزينش هاي دخالت شهروندان در دموكراسي نيشيوه 

شيوه ي گزينش شهروندان در . اسي كشور است شهروندان در بنيادهاي سي
در پاره يي از كشورها با اولويت پارلمان بر . متفاوت است سياسي كشور  بنيادهاي

و در پاره يي از كشور ها رييس جمهور يك تنه قوه ي  )بريتانيا ( قوه مجريه 
 هم كشور فرانسه درو )اياالت متحده امريكاي شمالي ( مجريه را در دست دارد 

  . است  از هر دو رژيمميخته ييآ
  

  ـ در خواست همه پرسي ، به انگيزه ي نا هم آوايي شهروندان با قانون  1
  )وتوي مردمي ( 
  

ساني قانون اساسي يتاليا ، هنگامي كه قانوني با هم قانون اساسي ا75برابر ماده ي 
اره يي از انون و يا پقاين وندان و رعايت اصول قانگزاري به تصويب برسد و شهر

شمار آنان را قانون (  مي توانند ناهمسان با حاكميت خود بدانند ،مواد آن را 
 همه پرسي از خواست كنند ، با برپاييدراز دولت ) اساسي تعيين كرده است 

كه به حاكميت مردم آسيب مي رساند ، ، قانون و يا موادي از آن را شهروندان 
   .نسخ شود 

  
   

   پرسي براي بركناري برگزيدگانـ  در خواست همه   2 
  
درخواست همه پرسي براي بركناري برگزيدگان در بنيادهاي سياسي كشور ، با  

همه پرسي ياد شده درباال  بسيار نزديك است ، با اين تفاوت ، كه در اين همه 
پرسي ، شهروندان از سوء استفاده از اختيارات قانوني و يا زيرپاگذاشتن حق 
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خواستار مي شوند ، كه ، وي برگزيدگان در بنيادهاي سياسي حاكميت خود از س
اين شيوه ي همه پرسي ، در . پيش از پايان دوره ي نمايندگي از كار بركنار شوند 

  .قانون اساسي كشورهاي سوسياليستي وجود داشته است 
  

   ـ  درخواست همه پرسي با ابتكار مردمي  3 
  

 كه شمار آنان را قانون اساسي پيش (در اين درخواست ، گروهي از شهروندان 
قانون اساسي و يا بازنگري    براي  ا، طرح پيشنهادي خود ر) بيني كرده است 

 در زمينه ي طرح پيشنهادي قانون ،پارلمان . مي فرستند عادي به دولت قانون 
اگر . مي كند طرح تصويب قوانين عادي ، آن را مذاكره و رايزني اساسي و يا به 

 همه پرسي شد ، شهروندان مي توانند خواستارطرح پيشنهادي هم آوا نبا با دولت
 قانون اساسي سويس و 195 تا 192مواد . (  بازنگري قانون اساسي شوند براي

  ) . قانون اساسي ايتاليا 71ماده ي 
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  ـ  همه پرسي براي بازنگري قانون اساسي 4  
  

ي كشورها پيش بيني شده  اين شيوه ي همه پرسي در بسياري از قوانين اساس
 درباره ي يك پرسش و يا متنرا شهروندان ، دولت ، در اين همه پرسي . است 

شهروندان سه چهارم اكثريت  اگر در همه پرسي . قانون اساسي فرا مي خواند 
در اين همه پرسي نه تنها پاره يي از .  مي شود راي مثبت دهند ، قانون پذيرفته

،  براي بازنگري قانون اساسيري مي شود ، با همه پرسي مواد قانون اساسي بازنگ
 پس از فروپاشي 1974  دسامبر 8براي نمونه در . دموكراسي هستي مي يابد 

حكومت خودكامه ي نظامي در يونان ، در يك همه پرسي حكومت دموكراسي در 
  . اين كشور برپا شد 

  
ه همه پرسي براي همه پرسي ممكن است اجباري باشد ، و آن هنگامي است ، ك

بازنگري قانون اساسي انجام مي شود و گاه ممكن است اختياري باشد و آن 
خواست يكي از بنيادهاي درهنگامي است ، كه در قانون اساسي اجراي آن را به 

  .ار كرده باشد واگذ) پارلمان و يا قوه اجرايي  (سياسي
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   همه پرسي فريب كارانه  ـ  5 
  

ناگزير كردن شهروندان به انجام خواسته هاي  فريب واين همه پرسي ، براي 
به همه پرسي فراخوانده  شخصي كسي ، كه اين همه پرسي را سازمان داده است

 است و دموكراسي را همه پرسي فريبكارانه نقض آشكار قانون اساسي. مي شوند 
  . كشد به نابودي مي 

  
زنگري قانون اساسي و شهروندان براي يك پرسش و يا بادر تئوري ، همه پرسي 

ولي همه پرسي فريبكارانه ، شهروندان به . يا قانون عادي فراخوانده مي شوند 
  .  شخصيت ساختگي كسي كه همه پرسي را سازمان داده است ، راي مي دهند 

  
 پرسشانگيزه ي يز اين دو گاهي آسان نيست ، زيرا جداكردن در عمل ، تم

دهنده ي سازمان  به ويژه هنگامي ، كه ه ، از شخص سازمان دهندپيشنهادي ،
  دشوار به نظر مي رسد . همه پرسي رئيس جمهور است

  
 كننده ، به آساني مي توان به قصدروي هم رفته ، با گردآوري چند عامل متمايز 

مهمترين اين عوامل تهديد به . فريبكارانه ي سازمان دهنده همه پرسي پي برد 
سته هاي سازمان دهنده همه پرسي است ، در تسليم شهروندان براي انجام خوا

منحصرا راي مثبت شهروندان را براي ماندن ، سازمان دهنده همه پرسي ، اين 
خود بر سر قدرت خواستار مي شود ، به همين انگيزه به روشني آشكار مي شود ، 
كه همه پرسي براي راي دادن به يك بنياد قانوني نيست ، زيرا او از شهروندان مي 

عامل ديگري كه آشكار كننده . اهد كه به شخصيت ساختگي او راي دهند خو
راي ب ه ي همه پرسي است ، همه ي كوشش سازمان دهنده فريب سازمان دهند

 فرنود ديگري ،. شخصي كردن و متمركز ساختن قدرت در دست خود مي باشد 
 شهروندان كه نشان دهنده ي همه پرسي فريبكارانه است ، بازيچه قراردادن افكار
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 و برپايي ترس  )راديو ، تلويزيون و روزنامه ها (با تبليغات رسمي و همه جانبه ي 
  .وهراس ميان شهروندان است 

  
بنابراين ، به درستي آشكار مي شود ، كه همه پرسي تنها در راستاي سود شخصي 

كان دهنده به سازمان دهنده ي همه پرسي است ، با اين زشتكاري يك شوك ت
نمونه هاي بارز آن همه پرسي ناپلئون بناپارت در . د دان وارد مي شوشهرون

فرانسه و همه پرسي فريبكاران محمد مصدق در ايران است ، كه صرفا براي ماندن 
بر سرقدرت ، مجلس را منحل كرده  و با يك همه پرسي فريبكارانه از انتخابات 

. رقانوني زير پا گذاشت قانون اساسي را با همه پرسي غي و همجلس جلوگيري كرد
   .ي يك تنه كشور را به نابودي كشيد تا روز سرنگون
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 در بنيادهاي گزينشبراي  حق نامزدي"  حق حاكميت م ـ بخش سي
  "به نامزدهاي برخاسته از ميان شهروندان سياسي و حق راي دادن 

  

  گزينش شهروندان در بنيادهاي سياسي حق نامزدي براي ـ   1
  

سي كشور چگونه برگزيده مي شوند ؟  تا امروز شيوه هاي گوناگوني بنيادهاي سيا
 همگاني ها از راه برگزاري انتخاباتار رفته و آخرين آن گزينش نامزد به ك

گزينش از راه قرعه كشي ، كسي را آزرده نمي كرد ،  ولي در عين .  است مستقيم
ا تضمين مي حال برابري شانس شهروندان براي گزينش در بنيادهاي سياسي ر

شيوه ي ديگر ، گزينش بنيادهاي سياسي از سوي مجلس ، اين همان . كرد 
 ترسايي انجام مي شد 1989روشي است ، كه در حكومت هاي كمونيستي تا سال 

.  
  

گوهر دموكراسي همگاني و مستقيم  بنيادهاي سياسي با راي گيري  درگزينش
ه ميان نامزدهاي انتخاباتي و و داراي دو ويژگي است ، مبارز. نيم مستقيم است 

راي دادن  شهروندان با .ويي انديشه هاي سياسي متفاوت ديگري ، شيوه ي رويار
 اساسنامه 25ماده ي برابر . در انتخابات آزاد ، يك گزينش واقعي انجام مي دهند 

حقوق سياسي شهروندان  ترسايي ، درباره ي 1966ي سازمان ملل ،  مصوب سال 
راي همگاني با  ، در انتخابات دوره يي ، كه با آ و امكان دارد، هر شهروند حق

مين شده است ، راي احقوقي برابر و با راي مخفي ، كه در آن آزادي شهروندان ت
  .دهد و يا برگزيده شود 

تنها عيبي كه انتخابات آزاد دارد اين است ، كه نتايج آن قابل پيش بيني نيست و 
. زده هاي شايسته از گزينش بي بهره مي شوند گاه با اختالف چند راي ، نام
گور بات رئيس جمهوري امريكا در برابر آلبرت آرنولد گزينش جورج بوش در انتخا

و بسياري ازدموكرات ها و نامزد حزب دموكرات ، كه سر و صدايي به راه انداخت 
مولوتوف نخست وزير .  نمونه ي آشكار آن است مردم امريكا را خشمگين كرد ، 
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شوروي در دوره ي استالين به  رهبران سياسي انگليس مي گويد ، عيب انتخابات 
   .ا اين است ، كه هرگز نمي توان نتايج آن را پيش بيني كرد آزاد شم

از بي طرفي دولت در انتخابات به خوبي آشكار مي شود ، كه نامزدهاي رسمي  
ت انتخاباتي ، از امكانات وجود ندارد و نامزدها در دوره ي تعيين شده براي تبليغا

  .برابري برخوردارند و مي توانند برنامه هاي سياسي خود را بازگو كنند 
به . در انتخابات آزاد ، برگه ي راي برترين سالح شهروندان در دموكراسي است 

  . كوركورانه پيوندي ندارد  ، با پيروييشه هاي سياسي متفاوتي آزادي انددرست
  

  نتخابات سازماندهي ا  ـ   2 
 سازماندهي درست گزينش نمايندگان ، در كشور هايي كه انديشه هاي سياسي 

 با آرامش ، بتوانند ، شهروندان  ، براين پايه استوار است ، كه پذيرفته شده است
در بنيادهاي سياسي برگرينند و با تغيير را ستي نمايندگان خود برابري و به در

از دموكراسي پاسداري كنند شده و ) تناوب ( اتيو الترنزمينه ساز اكثريت پارلماني 
.  

  
  سازماندهي براي آماده كردن مبارزه ي انتخاباتي ـ   3
  

براي . مبارزه ي انتخاباتي را نامزدهاي انتخابات و احزاب سازمان مي دهند 
دي ، آشكار بودن پول هاي دريافتي ، گزينش نامزدها دو شرط الزم است ، آزا

محدوديت هاي . ي گزينش است نامزد ها نشانه ي آزادزياد هزينه ها و شمار 
   :قانوني و سياسي ، اصل آزادي نامزدي براي گزينش را كاهش مي دهد 

  
  محدوديت هاي قانوني ـ  الف    
   

  . نداشتن صالحيت قانوني و به طور كلي شامل موارد زير است 
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  . الف  ـ  محكوميت به كيفر جنايت و جنحه ي مهم 
 داشتن حداقل سن قانونينب ـ  

  تابعيت نداشتن پ ـ  
  . اين عدم صالحيت ها مطلق است 

فرماندار ، ( ه برخي از كارمندان عالي رتب. گاه نداشتن صالحيت موقتي است 
  .زه ي انتخابي حق نامزدشدن ندارند ودر ح) س پليس رئيس آكادمي و ريي

    محدوديت هاي سياسي   ـب  
  

ي كه داراي شرايط قانوني است مي تواند نامزد گزينش در برابر قانون هر شهروند
ولي از آن جا كه حزب در نزد شهروندان . يكي از بنيادهاي سياسي كشور شود 

و از پشتيباني ريشه ي مردمي دارند  يشه دار است ، و احزاب فراگيريك بنياد ر
. رند  شانس بيشتري براي گزينش داي احزابشهروندان برخوردارند ،  نامزدها

نامزد مي شوند  ي در انتخابات پارلمانشهرونداني كه بدون وابستگي به حزبولي 
ب با پذيرفتن احزابه سخني كوتاه ، . شانس زيادي براي برگزيده شدن ندارند 

  .نامزدي شهروندان ، در انتخابات نقش مهمي دارند 
  

   براي گزينش در بنياد هاي سياسي ينامزد ـ    4
  

  در تبليغات انتخاباتينامزدها ـ  برابري  الف
  

نامزدها براي جلوگيري از نابرابري مالي نامزدها در تبليغات انتخاباتي ، برابر قانون 
  .د ي دولت به يكسان برخوردار مي شوناز پشتيباني مالي و كمك ها

  
. هزينه هاي دوره ي تبليغات ، در قوانين كشورهاي غربي پيش بيني شده است 

فساد ، هزينه هاي ودجه يي براي احزاب سياسي ، مبارزه با در اين مقررات ب
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 شهروندان و بازپرداخت  هزينه ها ، تنظيم و كنترل انتخاباتي ، ميزان كمك ها به
 ژوييه ي 24آلمان فدرال قانون .  ( حساب هاي انتخابات پيش بيني شده است 

 و 1988ارس م11 و قوانين 1972 آوريل 7 ، اياالت متحد امريكا قانون 1967
  ) . ترسايي 1990

  
 سياسي و برگه ي ك مربوط به پروژه ها و انديشه هايآگهي هاي تبليغاتي و مدار

براي اين . راي ، رايگان است و اداره ي ماليات ها هزينه ي آن ها را مي پردازد  
 تاييد كند ، كه مقررات قانوني در دوره ي تبليغات ، كار كميسيون تبليغات بايد

افزوده برآن ،  شمار آگهي ها ، انداره و رنگ كاغذ ها تعيين . ده است رعايت ش
نامزده ها پروانه .  نترل به كميسيون فرستاده شود شده است  و بايد براي ك

  . ندارند ، در آگهي هاي انتخاباتي ، تبليغات بازرگاني كنند 
  

   برنامه هاي تلويزيوني برابري نامزدها در ـ  ب    
  
در . الت متحد امريكا ، تلويزيون در دست شركت هاي خصوصي است  ـ در ايا1 

امكانات  زمينه ي انتخابات پارلماني ، به نظر مي رسد ، كه حزب جمهوري خواه از
مالي بيشتري از حزب دمكرات دارد ، ساعات بيشتري از تلويزيون استفاده مي 

 مي دانند زمان برابر ترجمهور ، راديو تلويزيون ها بركند ، ولي در انتخابات رئيس 
  .به نامزدها بدهند 

  
 ـ  در انگليس ، تلويزيون بي بي سي يك سازمان حقوق عمومي است ، ولي 2  

مستقل از سياست دولت است ، با اين حال به احزاب اكثريت و اقليت پارلماني ، 
  . زمان برابر مي دهد 
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و فدرال است ،  ديوان  ـ  در آلمان فدرال ، تلويزيون در دست دولت هاي عض3  
 ترسايي ، برابري حق استفاده از 1961 فوريه 28قانون اساسي فدرال در راي 

  .برنامه هاي تلويزيوني را پذيرفته است 
  
 ـ  در فرانسه ، قانون برابري استفاده از برنامه هاي تلويزيون را پذيرفته است ، و 4

يك  و اقليت پارلماني برابردر خارج از دوره ي رسمي انتخابات ، دولت ، اكثريت
ولي سخنراني  .  به گونه يي برابر استفاده مي كنندسنت پارلماني از تلويزيون

ئيس جمهور به نام يك حزب و يا  تلويزيون ، با نگر به اين كه ، ررئيس جمهور در
ولي اگر در دوره ي . گروه سياسي سخن نمي گويد ، مشمول اين سهم نمي باشد 

نهادن به شوراي عالي تلويزيون ارج . ني كند ، محاسبه مي شود انتخاباتي سخنرا
  . را كنترل مي كند انديشه هاي سياسي 

  
  
  
  
  

   
  دموكراسي نيم مستقيم ، از راه نمايندگي   ـ    5
  

برگزيدگان شهروندان مي باشند ، اين زبانزد شايسته ي نمايندگان پارلمان ، 
) ديالوگ ( هم پرسي رايزني و ك كه در اصل ي. تعريف رژيم نمايندگي است 

  . شايسته و بنيادي ميان بنيادهاي سياسي و شهروندان است 
  

  ميان شهروندان و بنيادهاي سياسيشايسته و رايزني ـ  هم پرسي  الف 
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 هاي خود به كسي حساب بيدادگر براي نابكاري« : اين گفته ي ناب با نگر به   
كامگان ،  ويژگي بنيادي حقوق اساسي  براي رويارويي با خود . »پس نمي دهد

، با پرسش ها ، اين است ، كه شهروندان و نمايندگان آنان در بنيادهاي سياسي 
اه هاي ديگر ، دولت را ناگزير كنند توضيح خواستن و كميسيون هاي پارلماني و ر

 توضيح دهد ، براي چه اين تدبير و يا اين تصميم ،  سياست خود را توجيه كند و
افزوده برآن ، براي رويارويي با اين . رفته و يا چرا آن را انجام نداده است را گ

( هم پرسي رايزني و دشواري و يا دشواري هاي ديگر چه تصميمي دارد ؟ و اگر 
ثمر بخش نباشد ، برابر آيين دادرسي پيش بيني شده در قانون اساسي ) گ وديال

دولت را ، شيوه هاي كنترل وجود اين . مي شود محاكمه دولت به طور علني 
توجيه و توضيح ، مه ي شهروندان ناگزير مي كند ، رفتار خود را در برابر افكار ه

بايد به اين نكته توجه داشت ، كه در دموكراسي انتقاد بهتر از چاپلوسي . دهد
پراكندگي شهروندان ، هم پرسي  با اين حال با نگر به وسعت كشور و  . است 

ت و ديگر بنيادهاي سياسي ، كه رفتار و تصميم هاي دولت را بنيادي ميان دول
د و از ميان مردم و از سوي آنان برگزيده شده اند ، انجام مي شود نكنترل مي كن

هم پرسي پارلمان و دولت درباره ي رايزني و در نتيجه با . و نه همه ي شهروندان 
   .آشكار مي شود  شهروندان آگاه مي شوند و نقش دولت به خوبي، مسايل مهم 

  

  بنيادي ميان شهروندان و دولتو رايزني ـ  هم پرسي ب  
  

گزينند ، تا به نام و به جاي آنان در پارلمان به  شهروندان نمايندگان خود را بر مي
 به اين شرط كه اگر از آنان خشنود نباشند ، در .امور سياسي كشور بپردازند 

 بنابراين شهروندان با گزينش نمايندگان .انتخابات بعدي آنان را برنمي گزينند 
. يت خود را دارا مي باشند ولي در امور سياسي دخالت نمي كنند محق حاك

ن نشان مي دهد ، كه سيستم با دموكراسي شهر آت، مقايسه ي سيستم نمايندگي 
مردم مستقيما اعمال ي يك نوآوري دارد ، زيرا در دموكراسي شهر آتن ، نمايندگ



 ١٦٨

ردند ولي در سيستم نمايندگي مردم حق حاكميت خود را براي حاكميت مي ك
  .ار مي كنند د واگذ به نمايندگان خويدوره ي كوتاه

  
قلمرو دولت ، :  درهم آميختن سه عامل بنا شده است سيستم نمايندگي با

  .صالحيت نمايندگان و اعتماد شهروندان 

   قلمرو دولت  ـ  )  1( 
  

به دولت پروانه نمي دهد ، كه با شهروندان هم  كشور ها و گسترشزياد قلمرو 
م ترسايي از دوران كهن بسيار دور مي  و يكدرسده ي بيست. پرسي داشته باشد 

باشيم ، كه در آن زمان همه ي شهروندان دريك ميدان گرد مي آمدند و براي 
 اكنون ، با وجود. هم پرسي مي كردند  رايزني و يافتن راه كار براي نيازهاي شهر 

رسانه هاي پيشرفته و شبكه ي انترنت ، هر چند امكان هم پرسي ميان شهروندان 
شهروندان و دولت مي توانند ، با هم به شدني نيست  ولي دست كم انجام ودولت 

هر چند ، كه كنترل فعاليت هاي سياسي دولت از سوي . آساني در ارتباط باشند 
  .انجام مي شود پارلمان نمايندگان 

  
هنوز درپاره يي از كانتون هاي سويس ، . رما هنوز يك استثنا وجود دارد در روزگا

حكومت مستقيم وجود دارد ، شهروندان سالي يك بار در يك ميدان و يا محل 
قانون اساسي زنگري در همگاني گرد مي آيند و به قانون ، بودجه ي ساالنه و با

كنترل بر قوه ي اجرايي با اين حال اين كانتون ها نمي توانند . راي مي دهند 
افزوده بر آن هرگاه يك دشواري حقوقي و يا تكنيكي پيش آيد ، . داشته باشند 

  . ناگزيرند بدون هم پرسي ، پيشنهاد شوراي كانتون را تصويب كنند 
دير يا زود . رو شده است گردهمايي ها با دشواري هايي روبدر اين سال ها برپايي 

يم جايگزين حكومت هاي مردمي مستقيم مي مردمي نيم مستقحكومت هاي ، 
  .شوند 
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  ـ  صالحيت نمايندگان  ) 2(   
  

از سوي )  سال 4در بسياري از كشورها (  يندگان براي يك دوره ي كوتاهنما
آنان فعاليت هاي سياسي و اقتصادي دولت را با . شهروندان برگزيده مي شوند 

پيشنهاد قانوني نخست   اليحه و هر.آگاهي و به گونه يي موثر داوري  مي كنند 
به كميسيون مربوطه مي رود و پس از تصويب كميسيون در نشست همگاني يكي 
از دو مجلس پس از هم پرسي و رايزني به راي گذاشته مي شود و نمايندگان 

  .آزادانه به رايزني مي پردازند 
  

   اعتماد شهروندان  ـ  )  3(  
  

يده تر و تكنيكي شده ي بيش از پيش پيچاره ي خدمات عموم ، ادشكي نيست كه
  ، گوهردموكراسي است هم پرسي را كه برآنند كه اين دشواري ها گروهي . است 

حزاب بهره  تخصص و آموزش هاي ااز آن كه شهروندان وجود با. از ميان  مي برد 
 بخشي ازحاكميت آگاهانه ، دارند  آگاهي با رويدادهاي سياسي  ومند مي شوند 

شهروندان با  «  به گفته ي منتسكيو ، .  به نمايندگان واگذار مي كنند خود را
 بخشي از حاكميت خود را واگذار مي گزينش شهروند برخاسته از ميان خود ، 

 .كنند خود اعمال حاكميت ولي شايسته نيست ، كه  ... كنند ، درخور ستايشند 
 «.  
  

  پارچه كردن رژيم نمايندگي   يك  ـ   6
  

، قدرت . نروايي مي خواهد ، با همه ي نيروي خود بر مردم فرمان براند هر فرما
، خودكامگي ) فرقه شيعه ( مي كند ، در حكومت فاشيست ديوانه ديكتاتور را 

 نه ي آشكار آن ، دو مالي دزد و دغلنمو .  را به كلي ديوانه كرده استرهبر
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جدايي قوا ، . است  تقسيم قدرت پادزهر اين بيماري. خامنه ي است خميني و 
اصل سازماندهي سياسي است و برپايه ي آن يك تنه نبايد همه ي قدرت را در 

به نقشي كه در برپايي و پاسداري از قانون دست گرفت و بايد بنيادهاي سياسي 
را بر جدايي بنيادهاي منتسكيو اين كار بزرگ . ليت كنند ااساسي دارند ، فع

در «   اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه ، 16برابرماده . سياسي گذاشته است 
قانون داراي هر جامعه ، كه حقوق تضمين نشده و جدايي قوا تصريح نشده است ، 

در نوشته جاويدان خود ، كه تا امروز با وااليي برجا منتسكيو » .اساسي نيست 
آزادي و امنيت را ، است ، اين پرسش را پيش مي كشد ، كدام بنياد سياسي 

  .مين مي كند ؟ به نگر او رژيمي ، كه در آن اختيارات تقسيم شده باشد تض
        

بايد يادآور شد ،   نخستين شرط  ، اين است ، كه مردم آزادانه نمايندگان 
و اين بنيادها بتوانند نقش خود را ايفا  بنيادهاي سياسي را از ميان خود برگزينند

  .كنند 
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    سي  ـ  رژيم هاي سيام چهار  بخش
  
   هاي چند حزبي رژيمـ     1
  

 و در مفهوم دقيق تر نقش  بوده فعاليت هاي بنيادهاي سياسيفرآيندهر حكومت 
. پيش بيني شده است احزاب سياسي است ، كه در قانون اساسي وظايف هريك 

  . اهميت ويژه يي دارند ريخي ، ايده يولژي و اقتصادي ، نيزتاعوامل ديگر 
 انديشه گو كننده ي حكومتي است ، كهادي انديشه ، بازحكومت بر پايه ي آز
 براي سازمان ،  در آن هاي انديشمندي و احزاب سياسي هاي سياسي ، جريان 

به درستي چنين حكومتي بايد ، . آزادانه مي كوشند ، دادن به زندگي اجتماعي 
  .  ويژگي داشته باشد سه 

از يك سو ، . ر بستگي دارند همزمان به يكديگدو اصل از نگر ايده ئولژِي ، 
كه درآن نمايندگان بنيادهاي سياسي از ميان شهروندان است دموكراسي آرماني 

از سوي ديگر ، انديشه . با اكثريت آراي همگاني و مستقيم برگزيده مي شوند 
هاي آزاديخواهي و برابري كه در سده روشنايي و به ويژه در اعالميه ي حقوق بشر 

  .  ترسايي پديدار شد 1789ال در س، و شهروند 
  

 آن ها  فعاليت هاي سياسياز نگر فلسفي ،  آزادي شهروندان و انجمن ها ، كه 
 ارج نهادن به حقوق اقليت و يا اقليت هاي  وچند حزبي را به وجود مي آورد

در ) تناوب ( اتيو  الترن دولت ، و كوشش برايحزبي مخالف در پارلمان ، انتقاد از
  . رلماني پاانتخابات 

  
 لت ميانه رو و متعادل باشد و كه دو، نگر سياسي ، سازماندهي به گونه يي از 

از يك سو ميان قدرت و آزادي و از . كوشش كند ، كه دو موازنه را سامان دهد 
سوي ديگر هر يك از بنيادهاي سياسي به وظايف خويش بپردازند ، دولت امور 
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،  دولت را كنترل كند و با تدابير شايسته اجرايي را بر دوش گيرد و قانونگزاري
   .بنيادها  به وجود آيد ميان ميانه روي و ترمز ، هم آهنگي 

  

  ـ   گوناگوني رژيم هاي چند حزبي 2  

 

  : جاي مي گيرند اين رژيم ها در سه دسته
  

همكاري و اقدام ، با سازماندهي مي كه در آن كوشش مي شود ،  ـ  رژي ) 1 ( 
بگونه يي كه پيوسته با .  و پارلمان ، تعادلي ميان آن دو   برپا شود متقابل دولت 

يكديگر هم آوا بوده و اگر ناهمساني ميان آن ها به وجود آيد ، با تعديل خواسته 
اين شيوه ي رژيم پارلماني . هاي سياسي بتوانند همكاري خود را دنبال كنند 

   نمونه ي آشكار آن بريتانيا مي باشد.است 
  
 ـ  رژيمي كه در آن براي برپايي تعادل ميان بنياد اجرايي و بنياد  )  2(  

قانونگزاري ، هر يك از دو بنياد سياسي  وظايف ويژه ي خود را انجام مي دهند و 
يان دوره ي قانوني برجاي  تا پايف يكديگر ندارند ، و بتوانندحق دخالت در وظا

ه ي اين شيو. ري دردسر آفرين شود  ديگنتواند براياز دو نيرو  هيچ يك بمانند و
  .، حكومت رييس جمهوري است و نمونه ي بارز آن اياالت متحد امريكا مي باشد 

  
پاره يي از رژيم  ـ  در اين رژيم پاره يي از بنيادهاي حكومت پارلماني و ) 3 (

 ، احزاب سياسي داراي نقش بنيادي اين رژيم در  .رييس جمهوري را برگزيده اند 
شند و در بسياري از آن ها دوحزب وجود دارد ، هر چند كه در پاره يي از مي با

 جمهوري فرانسه نمونه يي از اين .آن ها چند حزب سياسي فعاليت مي كنند 
  .رژيم سياسي مي باشد 
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واپسگراي ديني است ، كه خودكامه رژيم هاي ، دموكراسي  رژيم ها در وراي 
كومت بيداد ، اين ح. ه شيعه مي باشد كومت فاشيست فرقمخوف ترين آن ها ح

 ترسايي ، جامعه ي بشري را تهديد مي 21 در سده ي كه غده ي سرطاني است ، 
 . ، نابود كردن آن است مردم جهان از ويرانگري هاي آن كند ، يگانه راه رهايي 

، در برابر گفته   كشور عضو دايمي شوراي امنيت5و به ويژه نرمش سازمان ملل 
دپرستي و ناسزا گويي و تهديد مردم و كشور اسراييل و تكذيب كوره هاي هاي نژا

آدم سوزي و كشتار هزاران تن مردم بي پناه يهودي در سازمان ملل ، دخالت 
علني در لبنان و كشتار مامورين صلح سازمان ملل در لبنان ، آتش افروزي جنگ 

 تر ساختن بمب  ساله بي هدف در عراق و از همه خطرناك8در لبنان و جنگ 
كارنامه ي مردم ستيزي اين  بخشي از ، هسته يي و ايجاد تشنج در خاورميانه 

برپايي يك با كشورهاي بزرگ جهان بايد بدانند ، كه . حكومت فاشيست است 
با ارج نهادن به پيمان هاي اين رژيم ، در ايران بدون شك ، حكومت دموكراسي 

 همجواري و كوشش در برپايي صلح در بين المللي و پاي بندي به روابط حسن
قليت هاي ديني از  كمك مي كند و مردم ايران به ويژه ا به صلح جهانيهخاورميان

 ، اين غده ي بنابراين تا دير نشده. كنند ن رهايي پيدا مي ستم و بيداد ماليا
 از ميان مي كند ، بايد سرطاني مسري كه خاورميانه و جهان آزاد را تهديد 

 تنها خواست مردم از اين كشورها اين است ، كه از پشتيباني اين .شود برداشته 
مردم گرفتار در چنگال ماليان براي نابودي آن به پا . د نحكومت بيداد دست بردار

  .خواهند ايستاد 
    

اري برخودردار باشد و قانونگزبنياد دولت بايد پيوسته از اعتماد ، در رژيم پارلماني 
 مسيوليت سياسي دولت بر حسب يادي دموكراسي است ، اين نخستين شرط بن

اين كه از سوي دولت پيش كشيده شود و يا پارلمان راي به عدم صالحيت دولت 
   : بدهد ، نياز به بررسي دارد

  



 ١٧٤

 ميان دو بنياد سياسي ، دولت از مجلس در حالت اول ، اگر به دنبال نا هم آوايي
بر اكثريت پارلمان ت خويش را در برادرخواست راي اعتماد كند ، و يا مسيولي

ب هم پيمان احزابرخاسته از همان حزب و يا بردوش بگيرد و اكثريت پارلماني 
را دولت برجاي مي ماند و پروژه هاي سياسي ، ، به دولت راي اعتماد دهد است 

ولي اگر همين اكثريت پارلماني . كه مورد تاييد مجلس قرار گرفته دنبال مي كند 
دولت براي اين كه اكثريت را در برابر مسيوليتي  دولت را تاييد نكند ، سياست، 

كه دارد ، قرار دهد ، نمايندگان اكثريت را آگاه مي كند ، اگر از او پشتيباني نكند 
، دولت دچار بحران مي شود و به درستي نتايج آن دامن گير نمايندگان اكثريت 

  . مي شود نيز 
اري مسيوليت دولت را زير سيوال ببرد ، نمايندگان در حالت دوم ، اگر قانونگز

استيضاح . ر كند قانونگزاري مي توانند ، با دادن راي عدم اعتماد دولت را بركنا
خالف مطرح مي شود ، با اين اميدواري كه بخشي دولت در عمل از سوي احزاب م

ز دست مي از نمايندگان اكثريت به آنان به پيوندد ، دولت اكثريت پارلماني را ا
  . دهد و بايد استعفا دهد 

 دولت و اكثريت نيادي رژيم پارلماني است ، هم آهنگي دولت و پارلمان گوهر ب
پارلماني كه برخاسته از يك حزب و يا احزاب هم پيمان مي باشد ، بايد يك 

وزيران از ميان نمايندگان افزوده برآن ، چون بيشتر  .  باشند پارچه و هم آهنگ
كه ابتكار  دولت و به پارلمان دارندكه دسترسي با يده مي شوند و مجلس برگز

 به گونه يي فعال براي آماده كردن قوانين با مجلس همكاري قانونگزاري را دارد و
 در رژيم سياسي اياالت متحد رئيس .به ثبات دولت كمك مي كند   كند ومي

 يك بر ديگري پارلمان هر يك در برابر مردم جوابگو هستند و هيچ جمهور و
وهيچ يك از دو بنياد نمي تواند ، مسيوليت سياسي بنياد ديگر را . برتري ندارد 

  .زير سئوال ببرد 
  

  رژيم پارلماني دو حزبي و چند حزبي ـ     3 
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رژيم . چند حزبي با يكديگر متفاوت است حزبي و و دشيوه ي كار رژيم پارلماني 
رژيم دو حزبي براي . داره مي شود   دو حزبي نسبت به رژيم چند حزبي بهتر ا

ت زيرا در انتخابا. ويژگي اصلي در ثبات آن است . نخستين بار در بريتانيا برپا شد 
 اكثريت نمايندگان مجلس را به دست مي از دو حزب ،همگاني و مستقيم ، يكي 

ولت ثبات د. ز سوي مجلس مطرح نمي شود آورد و به هيچ روي مسيوليت دولت ا
احزاب سياسي در انتخابات به گونه يي منظم ) تناوب ( لترناتيو  ده و آتضمين ش

  . انجام مي شود 
  

در . در رژيم چند حزبي كمتر يك پارچگي ميان دولت و قانونگزاري وجود دارد 
لمان فدرال ، احزاب  دوحزب بزرگ وجود دارد ، به سان آپاره يي از كشور ها كه

مايندگان پارلمان با احزاب كوچك هم پيمان بزرگ براي به دست آوردن اكثريت ن
مي شوند ، و تا هنگامي كه هم آهنگي ميان آن ها دوام پيدا كند ، برجاي مي 

عيب اين رژيم ها اين است ، كه احزاب بزرگ مي كوشند با هم آهنگي با . مانند 
احزاب هم پيمان از ثبات زيادي برخوردار شوند و اگر هم بستگي دوام پيدا كند ، 

 اين است ، كه ه الترناتيويگانه را. الترناتيو در انتخابات كمتر به و جود مي آيد 
كثريت ب كوچك هم پيمان شوند و بتوانند احزب بزرگ مخالف در پارلمان با احزا

  . را در انتخابات به دست آورند 
  

   دگرگوني رژيم هاي پارلماني ـ    4 
  
احزاب سياسي ، دگرگوني هاي در چند سال گذشته با افزايش فعاليت هاي  

چشمگيري در رژيم هاي پارلماني پديدار شده و روش سنتي گذشته از ميان رفته 
بايد براي دار بود ، كه به ابتكار خود ، در گذشته ، هر نماينده بر اين پن. است 

برپايي هم آهنگي و تعادل ميان دولت و مجلس قانونگزاري كه رقيب احتمالي 
اكنون نمايندگان به حزب وابسته اند و بدون رواديد حزب  . يكديگرند ، بكوشد

زيرا بدون حزب نمي توانند برگزيده شوند و بايد ، . نمي توانند رفتار كنند 
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. در نتيجه رژيم پارلماني ، رژيم احزاب شده است . سياست حزب را دنبال كنند 
 بنياد سياسي از آن جا كه ، كارها به خوبي پيش مي رود ، دولت و پارلمان دو

زيرا هر دو بنياد سياسي از همان حزب يا احزاب هم پيمان مي . رقيب نمي باشند 
به . پارلمان اكثريت نمايندگان را دارد و و دولت برخاسته از آن است . باشند 

همين انگيزه رژيم پارلماني دست كم در يك دوره ي قانوني برجاي مي ماند و 
دولت تنها در برابر مجلس نمايندگان مسيول و . يك رژيم تمركز يافته مي باشد 

 .جوابگو مي باشد 
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(   رژيم با اختيارات گسترده و بي چون و چراي رييس جمهور  ـ    5 
  )رژِيم رييس جمهوري 

  
اين رژيم . اين رژيم ، براي نخستين بار در اياالت متحد امريكا شمالي برپا شد 

يك پارچگي كه دارد ، در اروپا هنوز وجود ساده تر از رژيم پارلماني بوده و با 
را بايد در تاريخ استقالل امريكا مهوري گوهر رژيم رييس ج. پذيرفته نشده است 

گاهي از جنبه ي اجرايي دشوار به نظر مي اين رژيم . اين كشور جستجو كرد 
در اين رژيم رييس جمهور يك تنه اختيارات رييس دولت و هييت وزيران ـ . رسد 
برابر قانون اساسي اياالت متحد ، رييس . يم پارلماني ـ را بر دوش دارد در رژ

) راي دهندگان بزرگ ( جمهور كه با آراي همگاني مستقيم و تقريبا مستقيم 
 قوه ي اجرايي را به تنهايي در دست دارد و خود و يا وزيران كه برگزيده شده ،

هر يك از وزيران . ي دهند برگزيده ي او مي باشند ، كارهاي سياسي را انجام م
وزارتخانه ( برابر خط مشي تعيين شده ي رييس جمهور در يكي از دپارتمان ها 

د ، وزيران ر برابر رييس جمهور مسيول مي باشكار مي كنند و به تنهايي د) ها 
معاون رييس جمهور كه برگزيده ي رييس . داراي مسيوليت گروهي نمي باشند 

وي نقش . او در انتخابات همگاني برگزيده مي شود با جمهور است ، همزمان 
  . واگذار كند  و  كاري كه رييس جمهور به اسياسي ندارد ، مگر اين

  
اين جدايي .  دو بنياد قانونگزاري و اجرايي به گونه يي آشكار مجزا از يكديگرند 

ر نخست اين كه ، يك بنياد نبايد در وظايف بنياد ديگ: دو  ويژگي بنيادي دارد 
رييس جمهور بايد منحصرا وظايف قوه ي اجرايي را انجام دهد و . دخالت كند 

دوم ، رييس جمهور نمي تواند ، كنگره را تحت . كنگره بايد به وظايف قانونگزاري 
فشار قرار دهد ، و آن را منحل كند ، كنگره نمي تواند ، مسيوليت سياسي رييس 

  . زير به استعفا كند جمهور را زير سيوال در آورد و او را ناگ
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. جدايي دو بنياد سياسي به گونه يي غيرقابل سازش دشواري هايي به دنبال دارد 
در توجيه اين دشواري ها ، گفته مي شود ، قانون اساسي اياالت متحد ، كه پس 

براي نمونه ، . از استقالل نوشته شده است ، با نيازهاي كنوني سازگار نيست 
  .را دارد ي در تصويب قوانين كنگره صالحيت انحصار

 ابتكار قانونگزاري را ندارد و نمي تواند اليحه ي قانوني به  پروانه رييس جمهور
در با نگر به اين كه ، رييس جمهور براي اجراي پروژه هايي كه . كنگره بدهد 

برگزيده شده است ، پروژه هايي كه به تصويب ، داده دوره ي تبليغات انتخاباتي 
در عمل ناگزير است به دست آويزهاي گوناگون ـ  براي . ازمند است قانون ني

اين . نمونه ، طرح اليحه از سوي نمايندگان و سناتورها ـ  دركنگره مطرح كند 
كه  نا گفته نماند ،. ت را فلج كند  و مي تواند دولسر آفرين است ، درددشواري ها

ايندگان پيش مي آيد ، و در ين دشواري ها بيشتر در انتخابات ميان دوره يي نما
ييس جمهور از يك حزب نمي يت نمايندگان مجلس نمايندگان و رنتيجه اكثر

ر رييس جمهور نتواند با كنگره به  ها آشكار مي شود و اگتنش و هم آوايي. باشند 
با هر چند . گي با هم زندگي كنند ند تا پايان دوره ي نمايندرسازش برسد ، ناگزي

  .دشواري جدي نبوده است ، اين يكا ويژگي احزاب امر
  

  )مختلط ( هم آميخته رژيم در ـ     6 
  

 برهم آميختن پاره يي از اصول رژيم پارلماني و پاره ي اصول رژيم ، از اين رژيم 
نخست وزير و ( از رژيم پارلماني هييت دولت . رييس جمهوري برپا شده است 

 بر مسيوليت در وزارتخانه يي كه كه در آن وزيران افزودهگرفته شده ) وزيران 
 در و در برابر پارلمان.  باشند برگزيده شده اند ، داراي مسيوليت گروهي نيز مي

از رژيم رييس جمهوري ، تاسيس .  جوابگو باشند  بوده و بايدهر دو مورد مسيول
به سان رييس جمهور اياالت متحد امريكا ، در . رييس جمهوري را برگزيده اند 

 ، ده مي شودرييس جمهور با آراي همگاني و مستقيم شهروندان برگزي، م اين رژي
 سال 50در درازاي . رهم آميخته اختيارات بيشتري دارد رييس جمهور در رژيم د
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كشورهاي سويد ، اتريش ، فنالند  ايرلند ، ايسلند پرتغال و فرانسه  آن را گذشته 
از آن . سي نوشته شده مي باشند اين كشورها همه داراي قانون اسا. پذيرفته اند 

بيش از تجربه هاي گذشته در پذيرفتن اين رژيم بهره  جا كه ،  اين كشورها كم و
اين رژيم از  . ين كشورها اختيارات متفاوتي داردگرفته اند ، رييس جمهور در ا

در رژيم هاي . رژيم پارلماني و رژيم رييس جمهوري شكنندگي بيشتر دارد 
ي ميان دو بنياد سياسي دولت و س جمهوري اگر تنش و ناهم آواي و رييپارلماني

رهم آميخته در رژيم د.  خروج از بحران دارند قانونگزاري بروز كند ،  راه حل براي
خطر بروز كشمكش بيشتر است ، و اگر هر دو بنياد قانونگزاري و رييس جمهوري 

  .  فلج مي شود بخواهد ، از همه ي اختيارات قانوني استفاده كند ، رژيم
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  بنيادهاي سياسي كشور هاي بزرگ جهان ـ  دفتر سيم 
  

  بنياد هاي سياسي بريتانيا    ـ   نخستبخش 

 سيستم دوحزبي                                                 ـ رژيم دو  حزبي  1  
مي اراي نقش قاطعي دو حزب درژيم  . ه استپيشرفت هاي بنيادي به وجود آورد

نوزدهم ترسايي به رهبري در سده ي  ، ، حزب آزادي خواهان بايد دانست.  شدبا
، ولي حزب كارگر با بهره بردن از دوعامل ، تغيير  گالدستون نقش مهمي داشت

آزادي خواهان  حزب گسترده تر شد و سيستم راي گيري و پيمان با سنديكاها
، در  واژه ي بريتانيا                                      . قدرت خود را از دست داد

ايرلند شمالي است ، ولي درايران به   و ، ويلز ، اسكاتلند برگيرنده ي انگلستان
،  يك كشور پارلماني دو حزبي كامل است . ، آن را انگلستان مي گويند نادرست

 به اي زمان  در درازي است ، كهاين كمال بيشتر به واسطه ي سنت ها و رسوم
.  ، متفاوت است با بنيادهاي سياسي كشورهاي حقوق نوشته و  استوجود آمده 
، بسياري از دشواري ها در دهه هاي گذشته ، در دگرگوني تدريجي  ناگفته نماند

ريتانيا داراي قانون ب                                            . بي اثر نبوده است ،  آن
قانون اساسي آن در درازاي زمان به وجود آمده و  ،  ه نيستاساسي نوشته شد
منشور بزرگ .   نداردنياز  و براي اصالح آن تشريفات خاصي ،  انعطاف پذير است

قوانين اتحاديه اروپا ، .  اعالميه ي حقوق بشر به سان قوانين عادي اصالح مي شود
از .   كشور افزده مي شودترسايي ، مستقيما به قوانين اين) 1998(برابرقانون سال 

 ، مصوبات اتحاديه ، دادگاه ها ومقامات اداري موظفند  ترسايي 2000 اكتبر   دوم
  . ، مگر اين كه با سنت هاي آن ناهمسان باشد كنند اروپا را برابرقوانين كشور اجرا

  

، تابع  شاه                                                                          شاه    ـ   2  
 امتيازات گذشته او  ، قاعده بنيادي بي طرفي سياسي در حاكميت كشور است
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، كه در گذشته يك  با دو حزبي بودن ، گزينش نخست وزير.  تنها روي كاغذ است
، رهبر حزبي كه اكثريت  امتياز قابل توجه براي شاه بود ، از ميان رفته و شاه بايد

پايه احترام  اين عدم مداخله شاه بر.  ، نخست وزير بشناسدآرا را به دست آورده 
 در چند سال گذشته جنبش مردمي براي پايان دادن به . به نقش احزاب است

شاهي آغاز شده ولي از آن جا كه شاه از قدرت مال زيادي برخوردار است و 
 به سرمايداران ديگر از او پشتيباني مي كنند ، كوشش مردم بريتانيا تا امروز

و هزينه هاي سنگين دربار كه بر دوش نتيجه نرسيده و با گسترش دموكراسي 
 از ميان ي دير و يا زود  مردممردم سنگيني مي كند ، اين پيل كاغذي با جنبش 

  .برداشته مي شود 
  

   ـ  مجلس نمايندگان3

اين مجلس داراي اختيارات بسيار گسترده در قانوگزاري است ، ولي در عمل 
در در هر دو صورت . ز لوايح از سوي دولت به مجلس داده مي شود بسياري ا

چهار مرحله انجام مي شود ، ارايه اليحه يا پيشنهاد ، بحث كلي ، طرح در 
 تن از انگلستان 529نمايندگان آن . كميسيون  و بحث نهايي براي تصويب قانون 

ال برگزيده مي  س5 تن اولستر براي 18 كشور گال و 40 تن از اسكاتلند ، 59، 
  . رييس مجلس داراي اختيارات زيادي مي باشد .شوند 

  مجلس لردها    ـ4 

  1999  از سال. است ار كهن سيستم سياسي بريتانيااين مجلس يك بنياد بسي
 . داشته است فيدگرگوني هاي ژر ،  ترسايي 2003 ، و پس از آن در سال ترسايي

 طرح  ترسايي ، 1991  ژانويه  م، در نوزده دولت توني بلر از حزب كارگر
.  اين اصالحات داراي دو مرحله است.  اصالحي ارايه كرد و به تصويب رسيد

،  برابر اين اصالحات.  زود گذر است مرحله ي نخست يك دوره ي موقتي و
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 ، عنوان لردي و حق جانشيني را حفظ مي كنند لردهايي كه حق جانشيني دارند
در مجلس لردان را از دست  و راي دادن  حق شركتوراث آنان ، ، ولي خود و 

 ترسايي 1958  از سال  ، فقط كساني كه از اين پس در مجلس لردها . مي دهند
براي آسان .  ، اين مجلس راتشكيل مي دهند  از سوي دولت برگزيده شده اند، 

چند افزوده برآنها تني  ، و  تن ديگر را برمي گزينند 92 ، لرد ها  راتيكردن تغي
  . دنبر اين عده ها افزوده مي شو، سوي دولت برگزيده شده اند  از لردها كه بعدا از

  
خله مجلس  ترسايي، جوني بلر با زيرپا گذاشتن عدم مدا 2003 ژوئن  در بيستم

  ، يس مجلس لرد ها را به سمت وزير قانون اساسي برگزيدي، ر ها در امور يكديگر
.  يس ديگري براي اين مجلس برگزيدنديد راعضاي مجلس لردها از ميان خو و

از اين   و ، ، اين مجلس اختيارات قضايي خود را از دست داده برابراصالح ديگر
  .گرفته است پس يك دادگاه عالي به شيوه ي امريكا ، اين وظايف را برعهده 

  
  ت وزيرانينخست وزير وهي  ـ     4 

 ، و ان مجلس عوام مي باشند، همگي از نمايندگ ت وزيرانينخست وزير و هي 
 مي  وسياست كشور را تعيين و رهبري ، ارگان كليدي قدرت سياسي مي باشند

  . كنند
  

   .، الزاما بايد رهبر حزب اكثريت باشد ، نخست وزير برابر يك قاعده نوشته نشده
  

   رژيم سياسي اياالت متحد امريكاي شمالي ـ  مدويبخش  

  
 به ت ، كه در آن بنيادهاي سياسي ، هر يكرژيمي اسامريكا رژيم جمهوري 

 بنيادهاي باشند و هيچ يك ازمي  از يكديگر جدا پردازند ووظايف خود مي 
  .تواند بنياد ديگر را منحل كند مي سياسي ن
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  جدايي بي چون و چراي بنيادهاي سياسي ـ   1
  

در ، كه يتانيا رژيم سياسي برانقالبيون آزادي خواه در ايالت فيالدلفي با الهام از 
.  در امريكا پياده كنند پا شده بود ، توانستند ، آن رابر ترسايي 18آغاز سده ي 

كشورهاي امريكاي التين پس از دستيابي به آزادي و رهايي از استعمار ، از آن 
 ترسايي آن را 1948نويسندگان قانون اساسي فرانسه در سال . بهره گرفتند 

  .از ميان رفت پذيرفتند و سپس با ناكامي 
  

   آزمايش نيك فرجام اياالت متحد امريكا ـ   2 
  

ره نويسندگان قانون اساسي فيالدلفي از انديشه ي منتسكيو و بالكستون به
انقالبيون از       كم و بيش  ، بريتانيا بوده نويسندگان قانون از مهاجرين. گرفتند 

در . گوي كار خود قرار دادند را البودند ، قانون اساسي بريتانيا ليبرال آن زمان 
عدم برپايه ي تعادل ميان بنياد ها ،  برپايي زمينه ي جدايي بنيادهاي سياسي ،

همان    ترسايي ،1787 قانون اساسي سال و به درستي ، متقابل پذيرفتند مداخله
  .پذيرفتند امريكا در حكومت جمهوري فدرال را  ادشاهيرژيم حكومت پ

  

    
  
  
  اياالت متحد امريكا سياسي بنيادهاي ـ    3
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س جمهور ، كنگره و  ، رييحد امريكا  اياالت متقانون اساسيبنيادهاي سياسي 
  .د نديوان عالي مي باش

  

   امريكايس جمهور اياالت متحدري ـ    4 
  

 هر يك . ي ، قوه مجريه در دست شاه بود  ترساي18 در آغاز سده ي در بريتانيا و
تنهايي در برابر او مسئول و جوابگو بودند و در واقع تنها وزيران جداگانه و به از 

 از ژرژ شاه بريتانيا رنج بسيار برده كه مردم امريكا ، .  حكومت مي كرد شاه بود كه
بودند و نمي خواستند حكومت شاهي را در آمريكا برپا كنند ، از آن جا ، كه تنها 

 را شيوه ي حكومت اين كشورآشنا بودند ، همان بريتانيا  شيوه ي حكومت با اين
پذيرفتند و به جاي شاه ، يك تن را با آراي همگاني به سمت رييس جمهور 

نگران و پذيرفتند ، افزوده برآن ، نويسندگان قانون اساسي ، كه محافظه كار بودند 
توده هاي مردم بودند ، براي گزينش رييس جمهور شيوه ي پيچيده يي را 

  .سرهاي آن برجاي مانده است برپاكردند ، كه هنوز درد 
  

    
  
  
  يس جمهور اياالت متحد امريكاـ  گزينش ري 5
  

يس جمهور امريكا ، از ديدگاه تئوري غير مستقيم است ، ولي هر چند ، گزينش ري
در عمل با آراي همگاني شهروندان امريكايي ، كه داراي حق راي مي باشند ، 

اين انتخابات  . يده و استثنايي است ولي شيوه ي انجام آن پيچ. برگزيده مي شود 
يس جمهور از ولي ري.  و در ماه نوامبر پايان مي گيرد در ماه فوريه آغاز مي شود

يس جمهوري وره ي ري با نگر به اين كه د ژانويه سال بعد آغاز به كار مي كند 20
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درگيري براي انتخابات بسيار دراز است و با نگر به سال  سال است ، يك 4
ت تكنولژي و رسانه هاي گروهي ، نشان از كهنگي دارد و هم آهنگ با زمان پيشرف

  .نيست 
  

  س جمهورگزينش نامزدهاي انتخابات ريي ـ    6 
  

.  مرحله است  گزينش در عمل برپا شده و شامل سهبايد يادآور شد ، اين
ان نمانيدگان هر حزب ، برابر قانون هر ايالت ، با گردهمايي نمايندگان و هوادار

نام نويسي كرده اند ، خود كه روي ليست راي گيري ايالت محل زندگي حزب ، 
  .در راي گيري برگزيده مي شوند 

  

  گردهمايي نمايندگان حزب در پشت درهاي بسته  ـ    7 
دبستان ها ، سالن ( نمايندگان حزب و هواخواهان آن در محل هاي همگاني 

هر شهر )  سالن هاي سخنراني (و محل هاي خصوصي ) شهرداري و سالن ورزش
) ديالوگ ( هم پرسي رايزني و گرد مي آيند ، و با نامزدهاي حزب ، براي گزينش 

 ترسايي ، اين روش با استقبال 1968از سال . نمايندگان حزب را برمي گزينند 
از نامزدها برتر مي دانند ، يكباره در انتخابات شهروندان همراه نبوده و بسياري 

. د نايي را دنبال مي كنم ايالت اين گرده15 اكنون تنها .ركت كنند مقدماتي ش
در ماه فوريه و ،  را در ماه ژانويه و نيو هامشايرنخستين گردهمايي، وا ايالت اي

يوا در راي ايالت ا. ت ها دنبال مي شود سپس تا ماه ژوئن در پاره يي از ايال
. سي را به دنبال دارد گزينش نامزدها قاطع است ، زيرا يك جنبش مهم سيا

در اين  در اين گردهمايي برگزيده شد و گاه 2008در سال حسين بركت اوباما 
. يك باره از صحنه ي انتخابات خارج مي شوند گزينش  ينامزدها، گردهمايي ها 

( شركت كنند  همايي نيوهامشايرگردپاره يي از نامزدها ترجيح مي دهند ، كه در 
بايد يادآور شد ، پاره يي از نامزد ها كه ) . سايي  تر2000مك كين در سال 

شانس زيادي براي برگزيده شدن دارند ، از شركت در اين گردهمايي  خودداري 
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مي كنند ، به وارونه ي آنان ، نامزدهايي ، كه سرشناس نيستند ، به سودشان 
سر زبان است ، و بر اين انديشه اند ، كه نتيجه انتخابات هرچه باشد ، نامشان بر 

  . ها مي افتد 
گروهي تاسف مي خورند ، گردهمايي سياسي اين دو شهر سر و صداي مطبوعاتي 

ها نشاني از تنوع نژادي و شهردر اين ،  ي به راه انداخته است ، زيراو سياسي زياد
اختالفات اجتماعي و سياسي ، كه در شهرهاي بزرگ امريكا وجود دارد ديده نمي 

  .شود 
  

    
   مقدماتي براي ناميدن نامزدهاييردهماگ   ـ   8
  

 ترسايي 1904اين شيوه ي ناميدن نامزدها ، نخستين بار در ويسكونسين در سال 
نخبه گان حرفه يي و سازمان  گزينش هدف از برپايي آن جلوگيري . برپا شد 
 بود ،  ي حزب جمهوري خواه و دموكرات اين روش براي ناميدن نامزدها.يافته بود 

هريك از احزاب مي توانند آزادانه تاريخ برگزاري را  .زينش نامزدهاي حزب و نه گ
 ايالت و حزب 26 دموكرات اين شيوه را در  حزب.در هر ايالت تعين كند 

در سازمان دهندگان بر آن بودند ، كه  . ايالت برپا مي كند 31جمهوري خواه در 
( نامزد را به كنوانسيون هر ايالت ، بتوانند ، از ميان نامزدها ، يك يا چند 

 معرفي كنند و متناسب بانهايي حزب براي گزينش ) گردهمايي نمايندگان 
   . د و ي متفاوت انجام مي ش شيوه2  با ، اهميتي كه دارند

   .ناميدن بازي شيوه  .  شيوه ي ناميدن بسته
  

  ايالت انجام مي شود و تنها20اين شيوه در  . ستهبناميدن شيوه ي     ـ  9
 حزبهاي  نامزدو در ليستاند يافت كرده  كه برگه انتخابات درحزب ،اعضاي هر

  .راي مي دهند  ، نام نويسي كرده اند
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ت ، در اين روش عضويت در حزب در ميان نيس. باز ناميدن شيوه ي    ـ  10 
 ان  به دفتر راي گيري جمهوري خواههر شهروند مي تواند ، به دلخواه خود ، خواه 

.  آن حزب راي دهد ي به دفتر  راي گيري دموكرات رفته و به نامزدهاو خواه
 كه شانسي براي خطر اين شيوه آن است ، كه راي دهندگان به نامزد حزب ديگر

، تا نامزد برگزيده ي آن حزب نتواند با نامزد دهند مي د ، راي برگزيده شدن ندار
  .ي شود  انجام م ايالت17در ي ناميدن اين شيوه  .حزبشان رقابت كند 

شد ، نامزدهايي كه ي راي گيري ، بايد يادآورشيوه دو   يدربارهبراي داوري  
سرشناس مي باشند و اطمينان دارند ، كه در كنوانسيون ملي حزب برگزيده مي 

افزوده بر آن بسياري از .  شركت نمي كنند شوند ، در انتخابات مقدماتي 
شمار داري مي كنند ، به همين انگيزه شهروندان از شركت در اين مرحله خود

ولي اين شيوه ي راي دادن به  ) . 20% در حدود ( شركت كنندگان زياد نيست 
نامزدهايي كه از امكانات مالي برخوردار نيستند و سرشناس نيز نمي باشند ، 

خود را نامزد كنند و شانس خود را كه درشيوه ي ناميدن باز، ،  امكان مي دهد
  .بيازمايند 
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  گزينش نامزدهاي احزاب ـ    11 
  

نامزدهاي برگزيده شده در ايالت ها و نامزدهايي كه در مرحله ي مقدماتي شركت 
فدرال هر حزب ، براي گزينش ) گردهمايي نامزدها ( نكرده اند ، در كنوانسيون 

و در جريان جشن است  اين گردهمايي حذفي نهايي نامزد حزب گرد مي آيند ، 
آيين گزينش .  فدرال حزب ، نامزد حزب را تاييد و يا برمي گزينند كنوانسيون

هنگامي پايان مي گيرد ، كه نامزد برگزيده ي حزب در كنوانسيون فدرال در 
يس ز سوي كنوانسيون فدرال ، معاون ريرج نهادن به گزينش ا اسخنراني با

رگزيده ون بانسيون معرفي مي كند و بالفاصله از سوي كنوانسيجمهور را به كنو
   . مي شود 

 ساله را به پايان نرسانيده ، در 4در عمل رييس جمهوري كه هنوز دوره ي 
تنها استثنا تا امروز جرارلد فورد در . كنوانسيون فدرال حزب شركت نمي كند 

  .  ترسايي بوده است 1976سال 
  

ري يس جمهود ، نامزد ري مي توان، شهروندي قانون اساسي 1 بند 2برابر ماده 
  :د شود ، كه داراي شرايط زير باش

 14 ساله بوده و از 35 دست كم  ، دهودر اياالت متحد امريكا به جهان چشم گش
 بر يس جمهور افزودهمعاون رئ. د امريكا زندگي مي كند سال پيش در اياالت متح
كند ن زندگي  در يك ايالتي است ، با نامزد رييس جمهورشرايط ياد شده ، ممكن

  .)  ترسايي 1804 سال 12ي اصالح( 
  

  گزينش راي دهندگان بزرگ ـ    12 
  

نونگزاري هر ايالت راي دهندگان بزرگ را برمي گزيدند ، سپس در آغاز مجلس قا
در درازاي سده ي . راي دهندگان بزرگ رييس جمهور و معاون او را برمي گزيدند 

،  يالت واگذار شدحق گزينش راي دهندگان بزرگ به شهروندان هر ا ترسايي ، 19
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در هر ايالت شهروندان مي توانند به يكي از . راي دهندگان بزرگ را برگزينند تا 
ليست ها كه نام نامزدهاي هر حزب در آن آمده است ، راي دهند ، راي گيري 

د ،  هر حزب نامزدهاي جداگانه يي داربا آن كه. يك دوره يي و تناسبي است 
  امريكا ، راي دهندگان بزرگ يكرنگ اياالت متحدفرداي شمارش آراي همگاني در 

كه در اد ، رات ، خواه جمهوري خواه و خواه آزخواه دموكمي شوند و هر نامزدي 
« بر اساس قاعده ي ،  تخابات همگاني اكثريت آرا را در هر ايالت به دست آوردان

 ي آراي ، راي دهندگان بزرگ همه» برنده در انتخابات همه ي راي ها را مي برد 
  . ايالت را به او ميدهند 

  

  گزينش رييس جمهور و معاون او  ـ    13 
  

هر سال كبيسه ، نخستين سه شنبه ماه  ترسايي ، 1804 سال 12برابر اصالحي 
ي احزاب دموكرات و  اياالت متحد امريكا به يكي ازليست هانوامبر، شهروندان

ت نامزد آزاد باشد ، يك بار و به در صورتي كه ليس جمهوري خواه و يا نامزد آزاد ،
شمار راي دهندگان بزرگ در هر ايالت ، برابر . راي مي دهند ، اكثريت تناسبي آرا 

 در اياالت متحد امريكا ،  .جلس در آن ايالت است شمار سناتورها و نمايندگان م
راي  435 و نمايندگان مجلس  سناتور 2 هر ايالت  راي بر مبناي100سناتور ها 

بخش  راي براي 3 به اين شمار ترسايي 1961 اصالحي سال 23برابر باشد ، مي 
ايالت هاي . افزايش يافته است  راي 438روي همرفته و  مبيا افزوده شدهولوك

 شمار راي دهندگان در بزرگ نقش مهمي در راي گيري دارند ، زيرا در اصل
 ايالت 12. ي باشد شهروندان آن ايالت مشمار يس جمهور متناسب با انتخابات رئ

 راي مي 270در مجلس ه ي بزرگ دارند و اكثريت مطلق  راي دهند284بزرگ 
يك دهم آراي راي و  راي 53 ترسايي ، كاليفرني 2000در سرشماري سال . باشد 

 21 ، پنسيلواني 27 ، فلوريد 31 ، نيويورك 34تكزاس . دهندگان بزرگ را داشت 
 ، 15 ، كارولين شمالي 15  ، نيوجرسي 17شيگان  ، مي20  ، اوهايو 21، ايليينوا 
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، شمار پيش بيني مي شود ، كه از اين پس  .  13 ، ويرجيني 15ژورژي 
   . افزايش است  كاليفرني و تكزاس رو بهشهروندان

  
بياورد ، بدون در نظر گرفتن آراي همگاني برنده  راي 270هر يك از نامزدها كه  

   .انتخابات شناخته مي شود 
  
اكثريت مطلق آراي راي دهندگان بزرگ را نياورد ، كه گر هيچ يك از نامزدها ا

  ، نمايندگان بسيار نادر است ، چون نمي توان انتخابات را از سرگرفت ، مجلس 
.  از ميان نامزدها يكي را بر مي گزيند برپايه ي  هر ايالت يك نمايندهدر نشستي 

ه است ، با اكثريت آرا ترين راي را آوردكه بيشديگر مجلس سنا از ميان دو نامزد 
  . به سمت معاون رييس جمهور بر مي گزيند يكي از آن ها را

  

  ـ  اختيارات رييس جمهور اياالت متحد امريكا 14 
  

يس جمهور ، رييس قوه ي مجريه ي ون اساسي اياالت متحد امريكا ، ريبرابر قان
ور يك تنه همه ي اختيارات يس جمهبايد يادآور شد ، كه ري .دولت فدرال است 

ي به او اختيارات زيادي داده است ، اما سقانون اسا. قوه اجرايي را در دست دارد 
ن از ميان اي. پاره يي از اختيارات او بايد با موافقت و هم آوايي كنگره باشد 

اختيارات برپايي وآموزش ارتش ، اعزام نيروهاي نظامي به بيرون از اياالت متحد ، 
( مركز پژوهش هاي فضايي  سفيران و مقامات مهم دولت فدرال به سان گزينش

قرار دادها بايد با موافقت تنظيم و ايالت ها ، بازرگاني با كشورهاي بيگانه ، ) نازا 
  . تصويب قراردادها با سنا استولي . كنگره باشد 

  
رييس . آن را وتو كند يس جمهور اگر با تصميم كنگره هم آوا نباشد مي تواند ري

زيرا به . جمهور يك تنه داراي اختيارات گسترده در اداره امور كشور مي باشد 
يس جمهور براي انجام يگر دولت يك كابينه نيست ، ولي رئشيوه ي كشور هاي د



 ١٩١

مي باشد ، اين همكاران را خود ) وزير( وظايف خود داراي چندين همكار سياسي 
هريك از اين همكاران . بركنار مي كند برمي گزيند و هرگاه بخواهد از اين سمت 

رييس جمهور هرگاه  .كار مي كند ) وزارت خانه ( دريكي از دپارتمان هاي دولت 
مي خواند ، و برداشت هاي آنان را جويا مي  همه ي وزيران را فرا،  كه بخواهد

انجام يس جمهور براي  ريآنافزوده بر . و است شود ، ولي اخذ تصميم با خود ا
 كه در همه ي زمينه ها كارشناس و با تجربه هستند ،  خود ، از مشاورينيوظايف

  .نظرخواهي مي كند نيز 
  
  رئيس جمهور  مصونيت  ـ   15 

  
تصميمات خود نيست ، تنها برابر ماده ي مسيول از ديدگاه سياسي رئيس جمهور 

و جنحه ت ، فساد ، جنايت ت متحد مريكا ، اگر متهم به خيان قانون اساسي اياال2
 او رسيدگي مي شود ان به بزه انتسابي ي مهم بشود ، نخست در مجلس نمايندگ

رار بر مجرميت او صادر كند ، مايندگان حاضر در جلسه قثريت دو سوم نك، اگر ا
به يس ديوان عالي به رياست ري فرستاده مي شود ، مجلس پرونده به مجلس سنا

 محكوميت بايد دو سوم سناتور كيفرخواست رسيدگي مي كند ، براي صدور حكم
براي نمونه در  . هاي حاضر در نشست ، بزه انتسابي در كيفرخواست را تاييد كنند

يت جانسون را تصويب كرد م ترسايي ، مجلس نمايندگان قرار مجر1968سال 
 ترسايي ، نيكسون را كه متهم 1974در سال . ولي سنا راي بر محكوميت او نداد 

 پرونده در  ي واترگيت بود محكوم كرد ، ولي پيش از اين كهبه فساد در پرونده
 1998در سال . ز رئيس جمهوري كناره گرفت مجلس سنا مطرح شود ، وي ا

ترسايي بيل كلينتون را كه متهم به دروغگويي و ايجاد مانع براي دادرسي شده 
بود ، مجلس نمايندگان پس از رسيدگي قرار مجرميت صادر كرد و پرونده به 

 از آن جا كه دو ولي، مجلس سنا فرستاده شد ، دادرسي سه هفته به درازا كشيد 
بي آن كه سرزنش شود ، رسيدگي به  سناتورها راي بر محكوميت ندادند ، سوم 
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 شگفتي همگان را به دنبال داشت  ،فرجام اين پرونده ي پر سروصدا. پايان رسيد 
.  

  

  كنگره ي اياالت متحد امريكا ـ    16

  
  .در برگيرنده مجلس نمايندگان و مجلس سنا است  ،ره اياالت متحد امريكا كنگ

  

   مجلس نمايندگان اياالت متحد امريكا  ـ   17  
  

ون اساسي اياالت ن قا2 بند 1براي گزينش در مجلس نمايندگان ، برابر ماده ي 
ت دسد ،  سال تمام داشته باش25يد دست كم نامزدها با متحد امريكا ، هر يك از

گي مي كند در بوده و در ايالتي كه زندشهروند اياالت متحد ،  سال تمام 7كم 
  .بي بهره از حقوق مدني نباشد خواست نامزدي كند و 

نمايندگان اين مجلس از سوي همه ي شهروندان اياالت متحد ، كه داراي حق 
ند  زندگي خود نام نويسي كرده اايالت محلليست راي گيري راي مي باشند و در 

با آراي همگاني شهروندان با برگه ي راي گيري براي هريك از نمايندگان از ، 
راي ثريت آرا بزب جمهوري خواه ، در يك دور با اكميان دو حزب دموكرات و ح

شمار نمايندگان هر ايالت متناسب با . كوتاه دو ساله برگزيده مي شوند دوره ي 
  .  تن مي باشد 438يالت مي باشد و روي همرفته اشهروندان آن 

  
، ) كاهش دردسر هاي سازماندهي انتخابات صرفه جويي وقت و (آساني كار براي 

هر سال كبيسه در نخستين سه شنبه ماه نوامبر ، هم زمان با گزينش رئيس 
جمهور ، يك سوم سناتور ها و بخشي از فرمانداران و مديران و نمايندگان هر 

يس جمهور ،  آن ، در ميان دوره ي ريسال پس ازدو . ايالت انجام مي شود
اين شيوه گرينش نتايج . نمايندگان مجلس از سرگرفته مي شود همه ي گزينش 

  .ويژه يي از ديدگاه سياسي و انتخاباتي به همراه دارد 



 ١٩٣

  
يس جمهور و اكثريت نمايندگان  از نگر سياسي ، ممكن است ميان رينخست  ـ 

با اكثريت اگر رئيس جمهور ال نخست  در دو س.به وجود آورد مجلس كشمكش 
نا هم آوايي به وجود نمي آيد ولي نيمه ي دوم رئيس همان حزب باشد ، 

جمهوري اگر نمايندگان حزب ديگر اكثريت داشته باشند ، براي درد سر آفرين 
ممكن است ، از آن جا كه هردو بنياد برابر بوده و جدا از يكديگرند ،  . مي شود

ماتي كه بايد با موافقت اين دوبنياد سياسي انجام و تصمين انيوبراي تصويب ق
 ، ترسايي اين وضعيت براي 1996در سال . شود ، هم آوايي وجود نداشته باشد 

بيل كلينتون از حزب دموكرات و اكثريت نمايندگان مجلس و سنا كه جمهوري 
  .خواه بودند ، پيش آمد 

  
جمهور يس اي دهندگان براي گزينش ريد شمار ر ـ  دوم از نگر انتخاباتي ، هر چن

بيشتر از شمار راي دهندگان به نمايندگان است ، ولي اين شمار در گزينش نيم 
شمار راي هرگز دوره يي رئيس جمهور كاهش بيشتري پيدا مي كند ، ولي 

راي دهندگان در هر ايالت مواره شمار ه . پايين تر نرفته است 40% از دهندگان 
اين كه وجود با . دار ، قاضي و رئيس پليس بيشتر است براي گزينش فرمان

سيستم انتخابات اياالت متحد دموكراتيك مي باشد ، كوتاهي دوره ي نمايندگان 
  .مجلس بي تفاوتي شهروندان را به همراه دارد 

  

  مجلس نمايندگان و شيوه ي كار آن  ـ    18 
  

ن سه شنيه ماه نوامبر برگزار انتخاباتي كه نخستي( مجلس نمايندگان از ماه ژانويه 
نخستين گام ، . و در ماه دسامبر پايان مي گيرد . آغاز مي شود ،) مي شود 

. گزينش رئيس مجلس است ، كه از ميان يكي از احزاب دوگانه برگزيده مي شود 
در آيين ) ديالوگ (  همپرسي  رايزني و و به سان همه ي مجلس هاي مدرن ،

همپرسي در نمايندگان با رايزني و . بيني شده است نامه ي داخلي مجلس پيش 



 ١٩٤

 ، و يس كميسيون هاريمتقابل با هم آوايي ،  بر رئيس مجلس مجلس افزوده
شمار كميسيون ها در مجلس  .  هاي پارلماني را بر مي گزيننديس گروهري

همي براي يس كميسيون ها نقش مري.   مي باشد 25  تا18نمايندگان بين 
يس آن ها  از ميان پر تجربه ترين نمايندگان مجلس ارند و ريتصويب قوانين د

يكي از مهم ترين . و داراي اختيارات گسترده يي مي باشند .برگزيده مي شوند 
 قوانين نين است ، كه به دلخواه خود مذاكره در باره يكميسيون ها كميته ي قوا

  . و يا معلق مي كند مي دهد را تغيير 
  

   مجلس نمايندگان صالحيت هاي ـ    19 
  

، ابتكار تهيه ي پيشنهاد قوانين ، بررسي و در همه ي زمينه ها نمايندگان مجلس 
ن راه كار اين است ، كه مجلس و برتري. رسيدگي و تصويب قانون را دارا مي باشد 

 ، مجلس  ولي اگر با يكديگر هم آوا نباشنديس جمهور هم آهنگ باشند ،ري
را )  وزيران (يس جمهور و همكاران او ئوليت سياسي ري ، مسنمي تواندنمايندگان 
  .د وربيازير سئوال 

  

  مجلس سنا   ـ    20 
  

مجلس سنا به سان مجلس نمايندگان يكي از بنيادهاي سياسي دولت فدرال مي 
، كه  ايالت امريكا 25 فرايند آن ،   سناتور مي باشد ، 2هر ايالت داراي . باشد 

ان امريكا زندگي مي كنند ، داراي نيمي از كرسي هاي  شهروند20% روي همرفته 
همزمان با انتخابات رئيس جمهور يك سوم آن براي يك دوره ي . مي باشند سنا 

نامزدهاي دو حزب دموكرات و حزب جمهوري با آكثريت آراي  ساله از ميان 6
  .شهروندان همان ايالت برگزيده مي شوند همگاني 

  



 ١٩٥

 سال 9ل تمام باشند ، دست كم  داراي سي سانامزدهاي سنا بايد دست كم
در ايالتي كه  د وه ، از حقوق مدني بي بهره نباشنوند اياالت متحدآمريكا بودشهر

  . بشوند نامزد گزينش در مجلس سنازندگي مي كنند ، 
  

  شيوه ي كار مجلس سنا   ـ    21 
  
س ئييس جمهور ريه مجلس نمايندگان است ، معاون ريشيوه ي كار سنا شب 

س علي البدل دارد ، كه سناتورها از ميان ياين مجلس يك ري. مجلس سنا است 
ميان سناتورها آيين نامه ) ديالوگ ( همپرسي رايزني و براي . خود برمي گزينند 

يك سناتور تا هر زمان كه بخواهد ، به سخنان خود ادامه مي . يي وجود ندارد 
 شوندسخنان او با خواهان پايان دادن به مگر اين كه سناتورها با دو سوم آر. دهد 

 .  
  



 ١٩٦

  صالحيت هاي مجلس سنا  ـ   22 
  

. مجلس سنا ، در تصويب قوانين داراي همان اختيارات مجلس نمايندگان است 
 سوم آرا به ريت دو سنا با اكث . ولي متن قوانين در دو مجلس بايد يكسان باشد

گزينش براي پست هاي . ويب كند يس جمهور پروانه مي دهد ، قراردادها را تصير
براي نمونه رئيس . مهم با رئيس جمهور است ، ولي بايد سنا با آن موافقت كند 

 عالي و سفيران را بر مي گزيند ، ولي بايد سنا با آن موافق جمهور قضات ديوان
در عمل به ندرت مجلس سنا با پيشنهادهاي رئيس جمهور مخالفت مي . اشد ب

  .كند 
  

 تكنولژي ، دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي ، روز به روز نياز با پيشرفت
اطالعات سناتور ها به مشاوره با كارشناسان در همه ي زمينه ها و  نمايندگان و

 از همه ي دانش ، با برخورداري  هزار مشاور پرتجربه 30اكنون . بيشتر شده است 
ل كار مي كنند ، كه ها و دسترسي به اطالعات و گرد آوري مدارك در دولت فدرا

 هزار تن از آن ها در اختيار كنگره ي امريكا مي باشند ، از اين شمار ، هريك 10
يس جمهور ري.  مشاور در اختيار دارند 15به از نمايندگان و سناتور ها نزديك 

 اداري به دست ي هاات و مدارك زيادي را از سازمان افزوده بر اين مشاوران اطالع
ميان ، ش مشاوران و برخورداري از دانش و تجربه آنان ممكن است افزاي. مي آورد 

يس جمهور و كنگره مسئله آفرين شود ، ولي از آن جا كه نمايندگان و ري
  .برترين راه كار را برمي گزينند سناتورها داراي صاليت كنترل نيز مي باشند ، 

  

  يس جمهور و كنگره روابط ري  ـ    23 
  

يس جمهور و كنگره وجود دارد و هريك دايي كامل ميان ري جكه، با نگر به اين 
. از آن ها صالحيت هاي ويژه يي دارند ، ارتباط ميان آن ها بسيار محدود است 
  .ولي همين روابط محدود از اهميت ويژه ي برخوردار بوده و اجتناب ناپذير است 



 ١٩٧

  
ه ميان هنگامي شدني است ، كس جمهور و كنگره هم آهنگي آرماني ميان ريي

تا آن جا ، كه ، براي  پايدار باشد و) ديالوگ ( همپرسي رايزني و اين دو بنياد 
رژيم پارلماني ، در روابط به وارونه ي .  راه كار هم آهنگ شوند نگزينش برتري

يس جمهور  ريزيرا. يس جمهور و كنگره هيچ راه كار بنيادي وجود ندارد ميان ري
ه نيز نمي تواند كنگر. اني ، پارلمان را منحل كند ژيم پارلمنمي تواند ، به سان ر
يس جمهور و اكثريت اگر ري. د وال بياورسيزير يس جمهور را مسئوليت سياسي ري

 ميان آن ها آسان است ، فتن هم آهنگيزب باشند ، يانمايندگان مجلس از يك ح
وليت با نگر به مسئ، كه از يك حزب باشند   آنوكه اكثريت پارلماني ولهر چند 

افزوده . باشد يس جمهور نمي  ، ناگزير به انجام خواسته هاي ريسياسي كه دارد
هنگي باشد ، هور و اكثريت مجلس نمايندگان هم آيس جمبر اين اگر ميان ري

س نمايندگان و در عمل كمي بيشتر مجلس سنا كه داراي همان اختيارات مجل
 ويس جمهور هنگامي كه ري .مي باشد ، نيز بايد با آن ها نيز هم آهنگ باشد 
ناهم آوا باشد ، امكان با يكديگر حزب اكثريت پارلمان كه از يك حزب مي باشند 

و آن بستگي به . دارد ، نماينگان حزب رقيب به پروژه ي او راي مثبت بدهند 
 اين ميان توانايي و نقش در. متن قانون ، اوضاع و احوال و روابط ميان آن ها دارد 

هنگامي است ،  دشواري بيشتر .  جمهور مي تواند كارساز شود يس سياسي ري
يس جمهور از يك حزب و اكثريت پارلماني از حزب ديگر باشد و در عمل ري
يس جمهور يشتر در انتخابات ميان دوره يي رييس جمهور پيش مي آيد ، و ريب

و يا با همپرسي زمينه ساز هم آهنگي شود رايزني و با ناگزير است تا پايان دوره 
رايزني و ولي اگر . راه كار بايسته را فراهم كند ، تعديل پيشنهادهاي خود 

يس جمهور بايد نقش اوليه ي موتور و رهبري را همپرسي كارساز نباشد ، ري
 در  ،يس جمهوريدوره ي ري بيل كلينتون در دو يس جمهوريري. وش بگيرد برد

  .  ترسايي گواه آن است 2000 و 1994سال هاي 
  

  يس جمهورتصويب قانون و  وتوي ري ـ    24 



 ١٩٨

  
 رئيس جمهور ابتكار و . تصويب قوانين در صالحيت انحصاري كنگره است 

نمي تواند به كنگره فشار آورد ، تا قانوني را كه مي خواهد ، ري را ندارد و قانونگزا
  .به تصويب برساند 

  
يندگان و سناتورها پيشنهاد بايد يادآور شد ، كه كنگره مي تواند قوانيني را كه نما

مي تواند ، پروژه ي خود را از نيز رئيس جمهور . مي كنند ، به تصويب برساند 
دگان سوي نمايندگان كه برخاسته از يك حزب مي باشند و گاه از سوي نماين

 ، كه از افزوده بر اين راه كارها ، رئيس جمهور. د حزب رقيب در پارلمان مطرح كن
در زمينه ، كه به و آگاه برخوردار است ، در پيام ساالنه ن پرتجرهمكاري كارشناسا

امريكا در ماه ژانويه به كنگره مي فرستد ، خواسته ي يكپارچگي اياالت متحد 
   .در اين پيام مي افزايدهاي خود را 

  
رئيس جمهور اگر با تصويب قانوني از سوي كنگره هم آوا نباشد ، مي تواند با 

  . جلوي تصويب آن را بگيرد استفاده از حق وتو
تني چند از رئيس جمهورها به سان روزولت ، ترومن و آيزنهاور  در گذشته  از 

هنگامي كنگره مي تواند ، وتوي رئيس جمهور را از . اين حق استفاده كرده اند 
 اكثريت دو سوم نمايندگان و د ، كه هردو مجلس با متن يكسان باميان بردار

 را تصويب كنند ، تدبيري كه تا امروز هرگز به انجام نرسيده سناتورها دوباره آن
  .است 

  



 ١٩٩

   بنيادهاي سياسي جمهوري فدرال آلمان   ـ     سيمبخش 
  

، اين كشور داراي  ترسايي پس از يك پارچه شدن آلمان فدرال 1990در سال 
و سياسي ارج م اين كشور به ارزش هاي اجتماعي مرد . يمان است  دولت هم پ16
  . گزارند و به درستي خواستار حكومتي توانمند مي باشند مي
  

    رييس جمهور آلمان فدرال  ـ    1
  

ميان برجسته ترين شخصيت از را رييس جمهور آلمان فدرال كنگره ي فدرال 
مجلس و به كنگره در برگيرنده ي نمايندگان   . برمي گزيندهاي سياسي كشور 

د ، كه از سوي ن هم پيمان مي باش نمايندگان مجلس دولت هايهمان شمار
به ين است ، كه  برتر ا  . ها ي هم پيمان برگزيده شده اند پارلمان هاي دولت

  ناميد ، زيرا نمايندگان آن بنياد دولت هاي هم پيمانآن راجاي مجلس ، 
ي هم  دولت ها دفاع از منافع نقش آن و برگزيده ي دولت هاي هم پيمان بوده

   . است پيمان 
از قانون او    . ساله برگزيده مي شود 5س جمهور آلمان فدرال براي يك دوره ريي

  .ن فدرال پاسداري مي كند اساسي آلما
با . در عمل نقش كمي در زندگي سياسي آلمان دارد و يك مقام تشريفاتي است 

اين حال مي تواند از امضاي قانون و يا آيين نامه خودداري كند ، نقش مهم او ، 
ولي . آلمان فدرال به مجلس نمايندگان فدرال است امزد صدر اعظمي معرفي ن

مجلس نمايندگان فدرال اختيار كامل دارد ، كه اين پيشنهاد را رد كند  و نامزد 
 ميان خود همبستگي دارند و نامزدي  در عمل احزاب سياسي.ديگري را برگزيند 

   .كه شانس گزينش داردبه رييس جمهور معرفي مي كنند ، را 
مجلس نمايندگان نامزد پيشنهادي رييس جمهور را رد كرد و نتوانست نامزد  اگر

اكثريت مطلق نمايندگان باشد ، اختيارات رييس جمهور راي ديگري را كه داراي 
نخست ، نامزدي را كه از  نامزدهاي . دو راه كار در پيش دارد او . افزوده مي شود 



 ٢٠٠

 اين . دوم ، مجلس نمايندگان را منحل كند .ديگر بيشتر راي آورده است برگزيند 
ي برگزيده شده گكه به تازرامقررات به رييس جمهور پروانه مي دهد ، پارلماني 

 بسيار محدودي براي او پيش شانون نقدرست است ، كه ق. است ، استوار كند 
بيني كرده ، ولي مانع از آن نمي شود با تاثيري كه در احزاب سياسي دارد ، براي 

   .نيامده است هنوز پيش در عمل اين فرض. افتن راه كار بايسته داوري كند ي
 

 اجرايي ، مجلس نمايندگان و ديوان قانون ، آلمان فدرال بنيادهاي سياسي 
  .اساسي مي باشد 

  



 ٢٠١

  صدر اعظم آلمان فدرال ـ     2 
  

 به  اساسي ، برپايي رژيم پارلماني و هييت وزيرانهدف بنيادي نويسندگان قانون
، امي نقش سازنده دارد آنان مي دانستند ، كه دولت هنگ.  سان بريتانيا بوده است 

م در هيت دولت نقش باشد ، به همين انگيزه به صدر اعظكه استوار و  هم آهنگ 
با اكثريت  صدر اعظم . اده اند و از اختيارات گسترده يي برخوردار است مهمي د

وي داراي وزيراني است ، كه  .  مي شود رگزيدهمطلق آراي نمايندگان مجلس ب
لت را  او خط مشي سياسي دو .خود بر مي گزيند و مي تواند آن ها را بركنار كند 

  . يرد تعيين مي كند و مسيوليت امور كشور  را بر دوش مي گ
  

داده و همه ي وزيران بايد يي قانون اساسي آلمان فدرال به او اختيارات گسترده 
 قانون اساسي آلمان فدرال ، 91برابر ماده . او را دنبال كنند سياست و خط مشي 

 صدراعظم را آزادانه دنبال مي هر يك از وزيران در وزارتخانه ي خود ، خط مشي
آنان را براي انجام صدر اعظم  نباشند ، ييد ، اگر ميان وزيران با يكديگر هم آواكن

را بگيرد و يا تصميم آنان را كارها هم آهنگ مي كند ، ولي نمي تواند جاي آن ها 
  اگر وزيري سياست او را دنبال نكند و در انديشه ي خود پافشاري .زند ببرهم 

  .كند ، مي تواند او را بركنار كند 
از رد و آن هنگامي است ، كه  احزاب  به دنبال دا هايي، دشواريگاه اين تصميم 

ظم با اختياراتي كه قانون به درستي ، صدر اع. شيوه ي كار وزير پشتيباني كنند 
ولي اگر . اساسي به او داده و با كارداني جلوي هرگونه نا هم آوايي را مي گيرد 

خود را از رهبري كارها نداشته باشد ، رهبري صدر اعظم شايستگي بايسته در 
  .دست مي دهد 

  
اعظم به سان برپايه ي پارلماني است ، ولي صدر آلمان ، آن چه گذشت ، رژيمبا 

(   سال 15در درازاي . ياالت متحد امريكا ، نقش رييس جمهور را بازي مي كند ا
الد آدناير صدر اعظم آلمان فدرال بود ، به كه كنر) ايي  ترس1963 تا 1949
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تنهايي زندگي سياسي آلمان و به ويژه سياست خارجي و نوسازي ارتش پس از 
قتصادي و بودجه وزيران در امور الي كرد و يراني جنگ دوم جهاني را رهبري و

با ، تنش ميان وزيران آشكار مي شد نا هم آوايي و   اگرليوآزادي كامل داشتند ، 
صميم هاي  به تدر دوره ي جانشينان او . داوري آنان را هم آهنگ مي كرد 

عظم در زندگي رويداد ها ي زير گواه نقش صدر ا.  شد گروهي بيشتر ارج داده 
  :سياسي آلمان است 

  
با نگر به اين كه .  در دوره ي انتخابات ـ  ارج نهادن به نامزدهاي احزاب ف  ال

پروژه ها برنامه هاي احزاب در دوره ي انتخابات نزديك به هم بود ، نامزدها ناگزير 
، و در همه جا عكس آن به تبليغ در كارداني و پيشينه هاي سياسي خود بودند 

  .ها ديده مي شد 
هم پيمان بود ، از اين و احزاب  حزب بزرگ رگزيده ي بب  ـ   صدر اعظم كه

ويژگي بهره مند بود و وزيران برگزيده از احزاب ديگر در هييت دولت با يك 
پارچگي از او پشتيباني مي كردند و در برابر نمايندگان احزاب اقليت در پارلمان ، 

صدر اعظم در  با برخورداري از اين يك پارچگي ،. به  او  ارج بسيار مي گذاشتند 
  .، قاطعيت نشان مي داد هنگام داوري ميان وزيران 

  
صدر اعظم با تعيين خط مشي سياسي ، اختيارات هريك از وزيران را  ـ   پ  

سازمان مي دهد ، با اين نقش سازماندهي ، صدر اعظم مي تواند در كارهاي مهم 
 ترسايي ، 1955ل اي نمونه تا سابر. و بسيار حساس نقش سازنده يي داشته باشد 

گي آلمان و پس از يك پارچ.  بود ناير با حفظ سمت ، وزير خارجه نيزلد آدكنرا
ست انتايج پس از آن ، براي رويارويي با دشواري ها از جمله  درزمينه ي سي

 هم كمونيست ، دشواري هاي يكي شدن آلمان ، رايزني و نزديك شدن به بلوك 
ب ، اطالعات و همكاري رسانه ها ، هلموت  ميان شمال و جنو )ديالوگ( پرسي 
را بنياد نهاد ، اين تاسيس به او امكان داد ، مسايل » صالحيت ويژه « كهل 

اين تاسيس با گذشت . را در دست گيرد سياسي مهم در هر زمينه و قرار دادها 
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امور جاري كشور را در دست زمان به يك سازمان بزرگ در آمد ، كه اداره ي 
  . وزارتخانه يي شد ، كه به صدر اعظم بسيار نزديك است انجام داشت و سر 

  
به ساماني و ناتوان شدن دولت ، نويسندگان قانون اساسي  براي جلوگيري از نا

اري دولت را پارلماني و مسيوليت وزيران ، استوبا برپايي رژيم ، كوشش كرده اند 
وده شده  و روابط سازنده با كاهش شمار احزاب ، پابرجايي دولت افز. تامين كنند 

به وجود آمده است و همزمان مقرراتي را براي كنترل فعاليت يي ميان احزاب 
براي نمونه  برپايي . هاي دولت براي تضمين دموكراسي پيش بيني كرده اند 

ديوان قانون اساسي و اختيارات گسترده ي آن براي پاسداري از قانون اساسي و 
 احزاب اقليت در پارلمان مي توانند ، .مي توان نام برد حقوق بنيادي شهروندان را 

 و از دموكراسي پاسداري ردهبه گونه يي شايسته فعاليت هاي دولت را كنترل ك
  .كنند 

  

  ـ   مجلس نمايندگان آلمان فدرال   3 
  

 كرسي نمايندگي دارد ، 603 داراي 2002 سال  آلمان فدرال ازمجلس نمايندگان
 شهروندان آلمان فدرال برگزيده مي ي و مستقيم اي همگاننمايندگان آن با آر

) ديالوگ (  اين مجلس يك بنياد سياسي است كه با رايزني و هم پرسي .شوند 
ويب قوانين ، صدر اعظم را بر اين مجلس افزوده بر تص . دولت را كنترل مي كند

وه ي حكومت نقش بنيادي آن ، به شي. زيند و ميتواند آن را نيز بركنار كند مي گ
 تنهايي و يا  هم پيماني با احزاب ديگر مي هاي پارلماني ، حزب هاي بزرگ به

با نگر به اين . د نند ، اكثريت پارلماني را براي گزينش صدر اعظم داشته باشنتوا
كه ، قانون اساسي اختيارات گسترده يي به دولت هاي هم پيمان داده است ، 

استمدار ان برجسته در بنيادهاي سياسي دولت بيشتر زمينه ساز آن است ، كه سي
. تالش كنند و از گزينش در مجلس نمايندگان جشم پوشي كنند هاي هم پيمان 

به همين انگيزه در مجلس نمايندگان شخصيت هاي مهم سياسي آلمان كمتر 
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 در اين مجلس گروه هاي پارلماني احزاب سياسي بسيار سازمان. ديده مي شوند 
 داراي وزنه ي سياسي است ، آن ها را رهبري د ، و رييس گروه كهيافته مي باشن

تنش در نا هم آوايي و ونه ضباط و نظم گروه هاي سياسي از هرگان. مي كند 
براي برپايي هم آهنگي ميان دولت و حزب . هنگام راي گيري جلوگيري مي كند 

ز ميان اكثريت پارلماني ، هر وزير داراي يك مشاور پارلماني است ، كه ا
  . نمايندگان حزب اكثريت برگزيده مي شود 

  
تنها در دست ها رييس كميسيون ارج نهادن به احزاب اقليت در پارلمان ، براي 

نمايندگان حزب اكثريت نيست ، و رييس كميسيون ها به تناسب شمار 
افزوده برآن به درخواست حزب . مجلس تعيين مي شود درنمايندگان احزاب 

ديوان قانون اساسي براي جلوگيري از زيادروي اكثريت پارلماني ، ي اقليت پارلمان
    .سداري مي شوداز دموكراسي پابا اين تدبير دخالت مي كند و 

  
  دولت هاي هم پيمان) بنياد ( مجلس  ـ    4  

  
برتر آن است ، كه آن را يكي از بنيادهاي ،  همان گونه كه در باال يادآور شدم

زيرا نمايندگان آن از سوي دولت هاي هم پيمان . اميد دولت هاي هم پيمان ن
، اين نمايندگان بايد خط مشي برگزيده مي شوند و نه با آراي همگاني شهروندان 

تعيين شده دولت خود را دنبال كنند و اگر از سياست دولت سرپيچي كنند ، از 
 نقش آن ، به سان مجلس نمايندگان ، افزوده بر آن ،اين سمت بركنار مي شوند 

ز حقوق راي دفاع انيست و به درستي ، اين بنياد ب) گ ديالو(  وهم پرسي رايزني
   .دولت هاي هم پيمان هستي يافته است 

  
يمان آنان را بر مي  عضو مي باشد ، كه دولت هاي هم پ70اين بنياد داراي داراي 

داراي ، ي كه دارند  از اين دولت ها به تناسب شمار شهروندانهريك. گزينند 
د ، دولت هايي  نماينده باش3دست كم بايد داراي  هر دولت . نماينده مي باشند 
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  5  شهروند ، ميليون6  نماينده ، بيش از 4 ،ميليون شهروند دارند 2كه بيش از 
كشورهاي هم .  نماينده مي باشند 6داراي ،  ميليون شهروند 7و  بيش از نماينده 
اين . گزاري مجلس نمايندگان فدرال مي باشد راي حق كنترل در قانونادپيمان 

 . ، اعتراض كند مجلس مي تواند به قوانيني كه به تصويب مجلس فدرال مي رسد 
مجلس پس از بررسي قانون ، اگر آن را ناهمسان با منافع دولت هاي هم اين 

پيمان بشناسد ، مي تواند درخواست برپايي يك كميسيون سازش كند ، در اين 
دولت هاي هم پيمان به آن اعتراض مي مجلس   اگر هم آهنگي نشود كميسيون 

 هنگامي مي تواند از اين مانع بگذرد ، كه د ، مجلس نمايندگان فدرال تنهاكن
  .دوباره مجلس آن را با اكثريت سه جهارم آراي نمايندگان تصويب كند 

  
ابر قانون اساسي ، بر. احزاب دارد ) تناوب ( اين بنياد يك نقش مهم براي الترناتيو 

اگر دولتي كه روي كار است ، همه ي اختيارات را در زمان درازي از آن خود كند 
در اقليت مي باشند ، مي توانند ، در مجلس نمايندگان ، احزابي كه در مجلس 

  .ه دست آورند بدولت هاي هم پيمان ، به هم به پيوندند ، و اكثريت را 
  

 كننده ي دوام دولت هاي عضو فدراسيون مجلس دولت هاي هم پيمان تضمين
  .د شند و پاسدار منافع آن ها مي باشمي با

  
 ترسايي ، اين بنياد 1992قانون سال در زمينه انتقال حاكميت به اتحاديه اروپا ، 

 اين 22در ماده رل مي باشد  ، داراي همان حق كنتبه سان مجلس نمايندگان ، 
بايد با همساني دو سوم آراي نمايندگان  اروپا قانون ، انتقال حاكميت به اتحاديه 

 همين 23ماده .  و دو سوم مجلس دولت هاي هم پيمان باشد  نمايندگان سلمج
مجلس دولت هاي هم پيمان به سان مجلس  مسايل مشترك ، قانون ، در

  .يندگان يك نقش قاطع داده است انم
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راي پارلمان و هييت بايد يادآور شد ، كه هر يك از دولت هاي هم پيمان  دا
  .وزيران مي باشد 
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      بنيادهاي سياسي جمهوري فرانسه ـ   م چهاربخش 
  

رهم آميخته است ، رييس جمهور به سان رژيم درژيم سياسي فرانسه ، يك رژيم 
پارلمان افزوده بر ولي سياسي امريكا ، از اختيارات گسترده يي برخوردار است ، 

  . كنترل مي كند نيز سي دولت را قانونگزاري ، فعاليت هاي سيا
  

  گزينش رييس جمهور ـ    1 
  

در اين رژيم رييس جمهور با آراي همگاني و مستقيم همه ي شهروندان براي يك 
هيچ شهروندي نمي تواند بيش از دو دوره ي .  ساله برگزيده مي شود 5دوره ي 

، شوراي قانون  قانون اساسي 58 برابر ماده .پيوسته به اين سمت برگزيده شود 
اساسي ، انتخابات را نظارت مي كند و به دادخواست هاي نامزدهاي رييس 

دوره ي تبليغات . جمهوري كه از گزينش بي بهره شده اند رسيدگي مي كند 
 دوره ي نمايندگي رييس جمهور پيش از پايان روز 35 روز و حداكثر 20انتخابي 
شهرونداني براي انجام مي شود و لي انتخابات در روز يك شنبه  .مي باشد پيشين 

روز شنبه ، يك انتخابات كه در امريكا و سرزمين هاي دوردست زندگي مي كند ، 
پس از انجام انتخابات ، رييس جمهور وقت تا پايان . روز زودتر انجام مي شود 

  .نمايندگي وظايف خود را انجام مي دهد دوره ي 
  

   استثنايي رييس جمهورگزينشـ     2 
  

دهد ، بميرد و يا استعفا پيش از پايان دوره نمايندگي ، باگر رييس جمهور 
ولي ممكن است ، پيش آمدهاي غيرقابل پيش . انتخابات زودتر انجام مي شود 

زند ، ببيني به سان جنگ ، شورش و توفان انجام انتخابات به هنگام را برهم 
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به آگاهي همگان مي رساند ن كرده و يتعيتاريخ انتخابات را شوراي قانون اساسي 
.  

  

   رييس جمهورينامزدي براي گزينش  ـ     3 
  

 سال داشته و با راي دادگاه از حقوق 23هر شهروند فرانسوي كه دست كم 
براي . شهروندي بي بهره نشده باشد ، مي تواند نامزد رييس جمهوري شود 

زينش رييس جمهور  گشمار بيش از اندازه ي نامزدها ، هر نامزد برايجلوگيري از 
 هاي كشور ، ـ به استثناي رييس  تن از شهروندان برگزيده در بنياد500بايد 

جمهور ـ، نمايندگان پارلمان فرانسه و نمايندگان فرانسه در پارلمان اتحاديه اروپا ، 
اعضاي شوراي استان ، شهرستان ، شوراي شهرداري پاريس ، ليون و مارسي ، 

 15ده و  داگواهي كتبي بر تاييد نامزديو شهرداران مجلس كرس ، نول كالدوني 
افزوده همزمان نامزدها ،   . به شوراي قانون اساسي بفرستندروز پيش از انتخابات 

 وضعيت مالي و شماره ي حساب بانكي براي دوره ي بر در خواست نامزدي ، 
ها يك هفته  اگر يكي از نامزد . بفرستند ي قانون اساسي شورابايد به انتخابات را 

درخواست نامزدي به شوراي قانون اساسي بميرد ، شوراي آخرين روز پيش از 
قانون اساسي پس از تاييد مرگ ، براي انجام انتخابات در زمان تعيين شده و يا به 

اگر هم چنين پيش از دور دوم انتخابات ، . عقب انداختن آن تصميم مي گيرد 
يرد و يا نتواند ، در  را به دست آورد بم بيشترين آرا ، كهيكي از دو نامزدي

، انتخابات دور قانون اساسي به تصميم شوراي شركت كند ، دور دويم انتخابات 
دوره ي رييس ، اگر تا انجام انتخابات  در اين فرض . نخست از سرگرفته مي شود 

  .   تا انجام انتخابات در سمت خود برجاي مي ماند جمهور  به پايان برسد ، او
  

 روز 15م ي و دوات ، دوره ي تبليغات براي دور نخست  قانون انتخاب7برابر ماده 
هنگامي از ياري دولت براي     نامزدهاي گزينش رييس جمهوري . مي باشد 
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انتخابات ه در دور نخست  انتخاباتي برخوردار مي شوند ، كي تبليغاتها هزينه 
     . Ĥورند بي  آرا  را به دست  ، 5% دست كم  

  
 را به دست آورد ، ريت مطلق آراي داده شدهنامزدي كه در دور نخست اكث

رييس جمهور در انجام وظايفي كه قانون اساسي پيش بيني . برگزيده مي شود 
س ولي اگرمسيوليت كيفري پيش كشيده شود ، ريي. كرده مسيول نمي باشد 

معافيت رييس  زيراوي رفتار خود مي باشد ، جمهور به سان هر شهروندي پاسخگ
جمهور و هم چنين نمايندگان پارلمان در رابطه به سمت آنان است و نه شخص 

، ولو به در دوره ي نمايندگي هيچ دادگاه و هيچ مقام اداري نمي تواند . آنان 
يك ي نمايندگي ، پس از پايان دوره . گواه او را احضار و يا بازجويي كند عنوان 

پس از . و بايد جوابگوي رفتار خود باشد  است ند به سان شهروندان ديگروشهر
 به واسطه اين سمت يك ماه از پايان دوره ي نمايندگي ، دادخواست هايي كه ، 

  .بدون رسيدگي مانده بود ، از سرگرفته مي شود 
  

  رييس جمهور بركناري ـ     4 
 

  ، مسيوليت سياسياگر رييس جمهور به گونه يي آشكار وظايف خود را نقض كند
دو با اكثريت  روز 15در درازاي  و اگر مجلس نمايندگان و سنا ، او پيش مي آيد 

ديوان عالي به يك ماه پس از آن ، دهند ، باو راي به نداشتن صالحيت  ،  سوم آرا
نمايندگان و سناتورها تشكيل مي و عضويت نمايندگان رياست رييس مجلس 

 اكثريت با آراي مخفي وپارلمان    اگر ، شود و پس از شنيدن دفاع رييس جمهور
دهد ، از اين سمت بركنار براي  نداشتن صالحيت رييس جمهور به، دو سوم آرا  

اعضاي پارلمان بايد در نشست همگاني پارلمان شركت كنند و نمي . مي شود 
    .هند توانند ، براي شركت در راي گيري به ديگري نمايندگي د

  



 ٢١٠

رييس جمهور از سوي شهروندان ، پيش بيني در قانون اساسي براي بركناري  
 هنگامي كه .شده است  به ارزيابي شهروندان گذاشته  لي بركناري اونشده است و

رييس جمهور درخواست همه پرسي مي كند و شهروندان آن را نمي پذيرند ، 
رييس جمهور نمي تواند برخالف خواست شهروندان كه داراي حق حاكميت مي 

شيوه ي ديگر . اند و بايد از سمت خود كناره گيري كند باشند ، برجاي بم
هنگامي است ، كه رييس جمهور براي بار دوم نامزد رييس جمهور مي شود ، 

  .مردم به نشانه مخالفت  از دادن راي به او خودداري مي كنند 
  

   مسيوليت كيفري رييس جمهور  ـ    5
   

 كشتار ، جرم عليه بشريت و در قانون اساسي فرانسه ، اگر رييس جمهور مرتكب
. يا خشونت شود ، قانوني در زمينه ي مسيوليت كيفري او پيش بيني نشده است 

ايي به تصويب  ترس1998 ژوييه سال 17 برابركنوانسيون روم ، كه در ولي ، 
دولت و برپا شده است مللي كيفري در الهه ديوان بين ال رسيده و بر اساس آن

آن را قانون اساسي  2 بند 53ماده در  و هن را پذيرفتفرانسه صالحيت اين ديوا
ه يد  به تصويب رس2002ي آن در ژوين و آيين نامه ي اجراي است تصويب كرده

مرتكب يكي از جرايم يادشده در اگر رييس جمهور در دوره ي نمايندگي . است 
، وان كيفرخواست دادستان اين ديدادخواست زيان ديده از جرم با با  باال بشود ، 

  .تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد 



 ٢١١

  

   فرانسه ـ   اختيارات رييس جمهور 6
  

 بر دوش رييس  اين بنياد سياسي ،در قانون اساسي ، دوام دولت 69برابر ماده 
اگر ادامه كار رييس جمهور پيش از پايان دوره ي نمايندگي . جمهور مي باشد  

ظايف او را بر دوش و  نخست وزير قتا  قانون اساسي ، مو21برابر ماده معلق شود 
 قانون اساسي ، رييس مجلس سنا 3برابر ماده قطع شود ،  مي گيرد و اگر 

گزينش رييس مجلس سنا يك نوآوري در جمهوري پنجم . جانشين او مي گردد 
اگر به جهتي رييس مجلس سنا از انجام وظايف جانشيني بازماند ، . فرانسه است 

ت بدون پيشينه ، نخست وزير جانشين رييس جمهور مي در جريان يك تشريفا
 قانون اساسي ، جانشيني براي دوام دولت است و 5برابر ماده در اصل ، . شود 

 رييس جمهور مي شود  قانون اساسي ، جانشين داراي همان اختيارات7برابر ماده 
سي براي ولي حق همه پر.  مي تواند قانون را توشيح و قرار دادها را امضا كند و

بازنگري قانون اساسي ، و انحالل مجلس نمايندگان را ندارد و بايد هرچه زودتر ، 
 به درستي ، اختيارات رييس جمهور در .انتخابات رييس جمهوري را آغاز كند 
و بر كه رييس جمهور هاي پيشين داشتند قانون اساسي همان اختياراتي است ، 

رهاي ديگر و سازمان هاي بين المللي با كشوپايه آن رييس جمهور معرف كشور 
   .است

  



 ٢١٢

  وظايف رييس جمهور فرانسه ـ     7 
  

 قانون اساسي فرانسه ، رييس جمهور ارج نهادن به قانون اساسي را 5برابر ماده 
فعاليت قانوني بنيادهاي سياسي را تضمين مي خود پاسداري كرده و با داوري 

ور و ارج نهادن به قراردادهاي بين كش تماميت ارضي  ، او ضامن استقالل وكند
  .المللي است 

  
اين دو بند به هم پيوند دارد ، بررسي دقيق آن گوياي آن است ، كه رييس 

جمهور نمي تواند بي طرف باشد و همزمان ضامن استقالل كشور بوده و در واقع 
 بررسي اين ماده نشان مي دهد ، كه. بايد ، در تامين منافع كشور كوشش كند 

جمهوري ، كه به ارزش هاي  يس جمهور دو وظيفه دارد ، يكي پاسداري ازري
مردم تكيه دارد و دموكراسي كه برپايه ي اصول آن بايد ، خواسته هاي شهروندان 

 دويم پارلمان كه با نقش فعال .كند ين كرده و در پويايي كشور تالش را تام
قانون و كنترل فعاليت هاي بوده و با تنظيم احزاب سياسي ، نماينده ي شهروندان 

 قانون 20 ماده ربراب. سياسي دولت ، خواسته هاي آنان را برآورده مي سازد 
اساسي نخست وزير سياست كشور را تعيين و فعاليت هاي سياسي دولت را 

  . رهبري مي كند 
 رييس ير و استقالل بنياد قانونگزاري ،با در نظر گرفتن اختيارات نخست وز

 و لي حق ابتكار عمل ندارد ، به ويژه .ش داور را بر دوش دارد نقجمهور تنها 
 وزير و پارلمان كه ، نخستهنگامي كه اكثريت پارلماني با احزاب مخالف است 

ولي . مي باشند ، از او در خواست داوري نمي كنند مخالف  حزب برخاسته از
با اختياراتي هنگامي كه رييس جمهور برخاسته از حزب اكثريت پارلماني باشد ، 

نت كه قانون اساسي به او داده است ، با بهره مندي از شناخت و تجربه سياسي ، 
  . را از ميان برمي دارد هم آوايي وتنش ها

  



 ٢١٣

اين ابهام و در هم آميختن وظايف رييس جمهور با دولت ، كه برخواسته از رژيم  
رايزني ي ها و مي باشد ، در ميان حقوقدانان هم پرس) مختلط ( درهم آميخته 

  . را به وجود آورده است هايي
  

باالترين نقش رييس جمهور گزينش نخست وزير است و اگر اكثريت پارلماني در 
دست احزاب مخالف باشد ، رييس جمهور بايد ، رهبر حزب اكثريت را به نخست 

 قانون اساسي ،  از آن جا كه مجلس 49با در نظر گرفتن ماده . وزيري برگزيند 
 سياست نخست وزير را تصويب كند ، اين گزينش هنگامي قطعيت پيدا مي بايد

نخست وزير . نخست وزير را تاييد كند ، سياست كلي كند ، كه مجلس نمايندگان 
 را به رييس جمهور معرفي ان وزيرنمايندگان ، پس از گرفتن راي اعتماد مجلس 

. وزيرمي رسد نخست سپس حكم وزيران به امضاي رييس جمهور و . مي كند 
رييس جمهور نمي تواند ، نخست وزير را بركنار كند ، مگر اين كه وي از اين 

  .سمت استعفا دهد 
  

رييس جمهور استوار نامه ي سفيران كشور را مي دهد ، و استوارنامه ي كشور 
رييس جمهور درباره ي پيمان با كشورهاي بيگانه . هاي بيگانه را مي پذيرد 

  .س از تصويب مجلس آن را امضا مي كند مذاكره مي كند و پ
  

 قانون اساس ، رييس جمهور رييس شوراي 9برابر ماده در پيوند با دولت ، 
 . كه دولت تصويب كرده ، امضا مي كند، آيين نامه هاي اجرايي را  . وزيران است

  .مات اداري و نظامي را برمي گزيند پاره يي از مقا قانون اساسي ،12برابر ماده 

 

 قانون اساسي ، رييس جمهور قوانيني كه به 10 ، برابر ماده ر پيوند با پارلماند
به درخواست نخست .  روز امضا مي كند 15تصويب پارلمان رسيده است در ظرف 

 العاده  فراخواني نشست فوقيت نمايندگان مجلس نمايندگان ، وزير و راي اكثر
  .مي كند مجلس و پايان آن را اعالم 



 ٢١٤

  

 قانون اساسي ، رييس جمهور ضامن 64 ، برابر ماده  با بنياد قضاييدر پيوند
او رييس شوراي عالي قضايي است و . استقالل و اختيارات مراجع قضايي است 

، مجلس  مجلس نمايندگان رييس جمهور ، . وزير دادگستري معاون آن است 
 تن 6  وشوراي عالي را بر مي گزينند سنا و شوراي دولتي ، هر يك يك عضو

هنگامي كه شورا درباره ي قضات  . را قضات از ميان خود انتخاب مي كنندديگر 
 از دادستاني  عضو از ميان قضات نشسته و يك عضو5 دنشسته تصميم مي گير

 ، و تصويب شورا ، قضات  قضايي پيشنهاد شوراي عاليبه. كل شركت مي كند 
قضايي شوراي عالي . گزيند  ، رييس هاي دادگاه ها را بر مي  كشورديوان عالي

نقش شوراي انضباطي قضات نشسته را دارد و رياست آن با رييس ديوان عالي 
شوراي عالي نظر خود را براي گزينش قضات دادستاني مي دهد و رييس  .است 

اين شورا نقش شوراي انضباطي قضات . آن دادستان كل كشور مي باشد 
  .دادستاني را دارد 

  
تيار داوري ، داراي استقالل كامل است ، حق انحالل مجلس رييس جمهور با اخ

 3نمايندگان ، حق انجام همه پرسي ، حق فرستادن پيام به پارلمان ، حق گزينش 
دا را مي شود ، تن از اعضاي شوراي قانون اساسي ، كه يكي از آنان رييس شورا 

شوب ، كه استقالل و  قانون اساسي ، درهنگام بروز بلوا و آ16برابر ماده مي باشد ، 
تماميت كشور و بنيادهاي سياسي و انجام وظايف بين المللي به گونه يي شديد و 
فوري تهديد شود ، رييس جمهور پس از هم پرسي با رييس مجلس نمايندگان و 

مجلس نمايندگان در اين دوره . سنا ، همه ي اختيارات را در دست مي گيرد 
  .  نبايد منحل شود 

  

   كاران و مشاورين رييس جمهورهم  ـ   8 
  



 ٢١٥

داراي دبيرخانه فرانسه با مقايسه ي همكاران رييس جمهور امريكا ، رييس جمهور 
   . ا وظايف متفاوت كار مي كنند  بخش ب3كوچكي است ، كه در 

در  تن كارشناس پرتجربه 25 تا 15، در اين دبيرخانه رييس جمهور دبيرخانه 
فعاليت هاي . كار مي كنند كشور به دستور وي ن وزمينه هاي سياسي درون و بير

دبير كل در زمينه ي مسايل بين المللي و حساس و نوشتن دستور كار شوراي 
      . وزيران با همكاري دبيركل نخست وزير مي باشد  

   

 تن كار مي كند ، برنامه ي كار رييس 10در اين دفتر دفتر رييس جمهور ، 
  . را در محل اقامت و سفرها را بردوش دارند بازديدها و محافظت او، جمهور 

  

 تن از افسران نيروهاي سه گانه 10در اين ستاد ، ستاد ويژه ي رييس جمهور 
  .كار مي كند و يك ژنرال آن را رهبري مي كند 

  

   نخست وزيرسياسي صالحيت  ـ     9 

  
ي آن  قانون اساسي ،  نخست وزير سياست دولت و فعاليت ها8 و 21 برابر ماده 

شنهاد او و موافقت يرا رهبري مي كند ، در انجام اين وطيفه با وزيراني كه به پ
وزيران بايد سياست و خط . رييس جمهور برگزيده مي شوند ، همكاري مي كند 

اگر وزيري از انجام آن ها سرپيچي كند ، به  .مشي نخست وزير را دنبال كنند 
  .او پايان مي دهد ، رييس جمهور به كار درخواست نخست وزير 

  

  ـ   اختيارات سياسي نخست وزير  10 
  

، مي تواند به تنهايي و وظايفي را كه برابر قانون اساسي بردوش دارد وزير  نخست 
نخست وزير پيش از گزينش  . انجام دهد  وزيرانن با همكاريت وزيراهم در هيا



 ٢١٦

درخواست راي  و از مجلس ه د دولت را در مجلس بازگو مي كروزيران ، سياست
  .اعتماد مي كند 

افزوده برآن نخست وزير مي تواند ،  از مجلس سنا درخواست كند ، كه سياست او 
رييس جمهور درخواست مي كند ، فراخواني براي نخست وزير از . را تصويب كند 

نشست فوق العاده مجلس را انجام دهد ، اليحه ي همه پرسي براي بازنگري قانون 
  . تصويب هييت وزيران براي انجام به رييس جمهور مي دهد اساسي را پس از

وليت گروهي و آن مسي.  وزيران داراي دو مسيوليت سياسي متفاوت مي باشند
ولت اليحه ت ددر هياهمه ي وزيران  و يا هنگامي است ، كه چند تن از وزيران

ي كنند و يا پروژه هاي سياست كلي دولت را آماده م و آماده كرده هاي قانوني را 
  هر يك در وزارت خانهبا به تنهايي مسيول مي باشند و آن هنگامي است ، كه 

   .كارهاي آن را رهبري مي كند
  

يندگان پارلمان و يا هر شهروند ، كه داراي  قانون اساسي ،  نما23برابر ماده 
مت وزير در دولت فراخوانده مي سدر يكي از بنيادهاي دولت است و به نمايندگي 

 چشم بپوشد و جانشين قانوني به جاي  از آن نمايندگي ،ماهظرف يك  ، بايد دشو
اگر وزير از سمت خود استعفا دهد و دوره ي نمايندگي او . د  مي شوآنان گمارده

پايان نرسيده باشد ، مي تواند كرسي نمايندگي خود را در مجلس در پارلمان به 
 .به دست آورد 

. د د ، قابل پيگرد مي باشوزيري مرتكب جرم شواگر   قانون اساسي ،68برابر ماده 
كميسيوني با سه در محاكمه شوند ، بايد ) عدالت ( پيش از آن كه در ديوان داد 

 ، دو قاضي شوراي دولتي و دو تن از سوي ديوان  كشورقاضي ديوان عالي
اي به تعقيب وزير دهد ، محاسبات به پرونده ي او رسيدگي شود ، اگر كميسيون ر

، كه يكي از آنان كشور سه قاضي ديوان عالي . به ديوان داد فرستاده مي شود 
 تن 6 بردوش دارد با حضور هييت منصفه يي ، كه دربرگيرنده ي رياست ديوان را 

به اتهام او رسيدگي مي مي باشد ،  تن سناتور 6از نمايندگان مجلس نمايندگان و 
  .ي باشد  راي ديوان داد قطعي و قابل اجرا م.كنند 



 ٢١٧

  

   فرانسه جمهوري  پارلمانـ    11 
  

 577مجلس نمايندگان ، داراي . پارلمان فرانسه دربرگيرنده ي دو مجلس است 
نمايندگي آن ها دوره ي .   سناتور مي باشند 331 سنا داراي نماينده و مجلس

 6سناتور ها دوره ي نمايندگي  سال و 5  مجلس، دوره ي نمايندگان است نابرابر 
و هر سه سال نيمي از آنان جاي خود را به سناتور هاي برگزيده ال مي باشد س

     .شده مي سپارند 
  

   شيوه ي گزينش نمايندگان و سناتورها ـ    12 
  

براي برگزيده شدن در يكي از دو مجلس ، نامزدها بايد حق برگزيده شدن داشته 
ي پيشينه محكومت  شهروندي كه دارا.د ن، بايد شهروند فرانسوي باشباشند 

برابر  راي دادن بي بهره شده است ، دواست و برابر راي دادگاه موقتا ازكيفري 
 نمي تواند نامزد گزينش در يكي از دو مجلس شود مدت محروميت از حق راي ، 

 سال و براي نامزدي در 23بايدبراي نامزدي در مجلس نمايندگان افزوده بر آن . 
  .د  سال داشته باش30مجلس سنا 

فرمانداران تا سه سال پس از پايان اين كار نمي توانند در آن حوزه نامزد گزينش 
. ور نيز مي شود اين محدديت قانوني نيز شامل جانشين نماينده و سنات. شوند 

 كه در دولت دست به كار شده اند ، پس از پايان دوره جانشين نماينده و سناتور 
براي نامزد .  شوند نتخاباتي نماينده و يا سناتوردر همان حوزه رقيب انمي توانند ، 

شدن در يكي از دو مجلس ، ملزم نيستند ، كه در همان حوزه روي ليست 
 5ه در آن حوزه اقامت داشته باشند و انتخابات باشند ولي بايد دست كم شش ما

نامزد . د ند و برگ هاي تسويه حساب مالياتي را ارايه دهنسال ماليات داده باش
 روز پيش از 8مزد مجلس سنا بايد و نا روز 21ينش در مجلس بايد دست كم گز

با اكثريت نمايندگان  نامزدهاي مجلس. دي خود را اعالم كند راي گيري نامز



 ٢١٨

اگر در دور نخست اكثريت . مخفي برگزيده مي شوند همگاني و مطلق آراي 
 را در آرانسبي ت مطلق آرا داده شده را به دست نياورند ، شهروندي كه ، اكثري

   . ، برگزيده مي شود دور دويم به دست آورد
  

س نمايندگان و سنا ، ل سناتور ها از سوي هييتي كه برگزيدگان شهروندان در مج
 هاي سرزمين هاي دور شورا ، اعضاي شوراي شهرستان ، ن استااعضاي شوراي 

ن و دست ، نمايندگان مجلس كرس ، اعضاي شوراي شهرداري پاريس ، ليو
. يده مي شوند  تن مي باشند ، برگز145000مارسي و شهرداران كه شمار آنان 

همه در  .  شمار شهروندان هر شهر مي باشدان متناسب باشمار اين راي دهندگ
به دنبال . در نظر گرفته شده است   شهروند يك برگزيده300ي شهرها براي هر 

مار سناتور ها در شهر هاي ، ناهمساني در شكوچ روستاييان به شهرهاي بزرگ 
، شوراي قانون ت به دنبال داشبزرگ با شمار سناتورها در شهرهاي كوچك 

 تن 346 تن به 322اساسي براي تعديل اين نابه ساماني ، شمار سناتورها را از 
 شمار سناتورهاي شهرهاي بزرگ فته به سناتور افزايش يا25افزايش داد و 

 ترسايي ، شيوه آراي تناسبي را 2003 ژوييه 30ن برابر قانو. تخصيص داده شدند 
 سناتور و بيشتر دارد پذيرفته شد و براي شهرستان 3در شهرستان هايي كه  

  .  سناتور مي باشند ، اكثريت نسبي در دو دور پذيرفته شده است 2 ويا 1هايي كه 
  

و  پيش بيني نشده، ترتيب ويژه يي  تبليغاتي سناتورها در قانونبراي هزينه 
فراخواني راي  . كي براي انتخابات نمي باشندنن حساب باسناتورها ناگزير به داشت

دهندگان كه شمار آنان زياد نيست ، با فرستادن بخشنامه و يا گفتگوهاي شخصي 
راي دادن اجباري است و هريك از راي . در فرمانداري ها انجام مي شود 

هزينه راي  .  جريمه مي شود يورو20دهندگان كه در راي گيري شركت نكند ، 
 به فرمانداري ها و هم چنين حقوق روزانه كه از دست دهندگان براي رفت و آمد

 درخواست نامزدي ، نام هر نامزد همزمان با. هند ، بازپرداخت مي شود مي د
 ويا دو سناتور دارند ، 1در شهرهايي كه . جانشين خود را نيز اعالم مي كند 
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 كه در دور ثريت در دو دور انجام مي شود ، هر سناتوريانتخابات با آراي اك
 آرا را به دست آورد ، نخست با يك چهارم آراي راي دهندگان اكثريت مطلق

ظهر همان روز در دور دويم از  نامزدهاي بازمانده در بعد .برگزيده مي شود 
ه مي انتخابات شركت مي كنند ، هر يك كه بيشترين آرا را به دست آورد ، برگزيد

  .شود 
   

وضعيت قانوني نمايندگان و سناتورها  يكسان است ، آيين نامه ي داخلي هر دو 
مجلس تقريبا يكي است و اختيارات آن ها براي تصويب قانون و آيين نامه ها در 
دومجلس يكسان مي باشد ، و دولت براي تقسيم كار قانونگزاري اليحه هاي 

مي فرستد ، تنها تفاوتي مجلس ي از آن دو قانوني را بدون كمترين تمايزي به يك
يد كه در صالحيت قانونگزاري وجود دارد ، تصويب اليحه بودجه است ، كه با

 ، و درپايان پس از راي مجلس سنا ، نخست به مجلس نمايندگان فرستاده شود
دولت اليحه در . دوباره حق بازنگري قانون را دارا مي باشد مجلس نمايندگان 

هردو . زمين هاي دور دست را نخست به مجلس سنا مي فرستد زمينه ي سر
مجلس نمايندگان شهروندان هستند ، نمايندگان و سناتورها در نشست هاي 

 نمايندگان و مجلس از آزادي انديشه برخوردارند ، و براي اين كه احزاب نتوانند
سفيد امضا سرپيچي كرده اند ، با دادن برگه آنان  از خط مشي سناتورهايي را كه 

ناگزير به استعفا كنند ، هر نماينده و يا سناتور كه به خواهد از نمايندگي استعفا 
 تنها خطر .  خود را بازگو كند دهد ، بايد در نشست علني مجلس شفاهي استعفاي

از نامزدي آنان ، براي گزينش آنان در دوره ي بعد وجود دارد ، ممكن است حزب 
  . خودداري كند 

  
سمت نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا با كار در دولت و شركت ناهمساني 

ام خواسته هاي هاي وابسته به دولت ، براي اين است ، كه دولت نتواند ، براي انج
افزوده بر آن هيچ شهروندي نمي تواند دوبار از صندوق . ياورد خود به آنان فشار ب

 8كنان دولت پس از گزينش بايد ظرف كارمندان و كار. پول بگيرد دولت خزانه 
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روز درخواست كنند ، كه نام آنان را در دفتر ويژه بنويسند ، تا پس از پايان دوره 
از حق پيشينه كار نيز پذيرفته شوند و گي دوباره براي انجام كار ي نمايند

  .  ندبرخوردار گرد
  

ن است ،  شركت هاي بخش خصوصي در ايپارلمان در كارنمايندگان ناهمساني 
د و ن آنان را زير فشار بياورد ، براي رسيدن به هدف هاي خود كه شركت ها نتوانن
  .يا به فساد بكشانند 
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  دهاحق شهروندان در گزينش نامز ـ    13  
  

گر شهروندي داراي پيشينه كيفري ا.  راي دهنده بايد شهروند فرانسوي باشد 
 ، در درازاي اي بي بهره شده استه موقتا از حق دادن راست و برابر حكم دادگا

شهروند در هنگام دادن راي به نامزدهاي دو . را ندارد  راي دادنحق   ، دوره آن
و در حوزه يي كه مي خواهد براي گزينش نامزدها .  ساله باشد 18مجلس بايد 

شهروند تنها در . باشد  روي ليست راي دهندگان نام نويسي كرده راي دهد ، بايد
ر كرد ، بايد روي يد و اگر محل اقامت او تغي مي باشدادنراي  ق حيك حوزه 

كند ، با اعالم آدرس تازه درخواست اصالح  ليست حوزه انتخاباتي كه زندگي مي
كه اگر شهروندي نتواند براي دادن راي به حوزه انتخاباتي  . كارت انتخابات كند

رانسوي نمايندگي دهد ، مي تواند به يك شهروند ف، برود نام نويسي كرده است ، 
د ، بيش هر شهروند نمي توان. كه به جاي او براي نامزدي كه مي خواهد راي دهد 

  .داشته باشد دادن  راي از يك نمايندگي براي

 

  مصونيت سياسي نمايندگان مجلس و سناتور ها  ـ    14 

  
داده ي كه و رايدرباره ي وظيفه ي نمايندگي  بازگويي انديشه نماينده و سناتور در

اين مصونيت هميشگي است و پس از دوره ي . اند ، از مصونيت قانوني برخودارند 
اگر نمايندگان . نمايندگي به هيچ عنوان نمي توان آنان را تحت پيگرد قرارداد 

بيرون از مجلس و يا در روزنامه ها  انديشه خود را بازگو كنند ، از همين مصونيت 
  . برخوردار مي باشند

  
نمايندگان و سناتورها در دوره ي نمايندگي مرتكب جرمي شوند ، قابل تعقيب اگر 

. مي باشند ، ولي دبيرخانه مجلس بايد موافقت خود را براي تعقيب اعالم كند 
  .دبيرخانه مجلس مي تواند ، تا پايان دوره ي نمايندگي با تعقيب او مخالفت كند 
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 سه سال يكبار ، هر يك سه رييس مجلس نمايندگان و رييس مجلس سنا ، هر
 .عضو شوراي قانون اساسي را بر مي گزيند 

 

  سنا مجلس گروه هاي پارلماني در مجلس نمايندگان و  ـ    15 

  
نمايندگاني كه داراي يك انديشه ي سياسي هستند ، در پارلمان يك گروه 

 احزاب پارلماني برپا مي كنند ، به درستي اين گروه ها تا اندازه يي جا به جايي
 ، در مجلس  گروه هر،براي برپايي گروه پارلماني  . اسي در پارلمان مي باشندسي

از آن جا  .  سناتور برپا مي شود15با جلس سنا  نماينده و در م20با نمايندگان 
كه گروه پارلماني به آنان امكان مي دهد ، كه در مجلس نقش سازنده يي داشته 

نمايندگان برتر كارهاي روزمره برخوردار شوند ، باشند و از ياري بيشتر مجلس در 
گرد  گروه پارلماني  از نگر سياسي هم آوا نباشند ، در يكولو آن كهمي دانند ، 

  .  هم آيند 
  

سب گروه ها برپا مي شود و همين شيوه در ا، كميسيون ها به تندر هر دو مجلس 
 در مجلس از سوي سخنراني ها و پيشنهادها. بيرخانه ي مجلس دنبال مي شود د

يي در گروه ها انجام مي شود ، افزوده بر اين رييس گروه داراي اختيارات ويژه 
 در ييس گروه ر. مي باشد ) ديالوگ ( و هم پرسي سازماندهي براي رايزني 

كنفرانس رييس هاي گروه شركت مي كند ، مي تواند ، تعليق نشست مجلس را 
لوايح مي توانند در خواست برپايي در بررسي پاره يي از . درخواست كند 

 . ن هاي هميشگي مجلس نقش فعالي دارد در كميسيو. د كميسيون ويژه كن
  .هرگروه نام نمايندگان خود را به دبيرخانه مجلس مي فرستد 

حه دگي مي كنند و سپس اليكميسيون ها  اليحه هاي دولت را نخست رسي
  . ني مجلس رسيدگي مي شود در نشست همگااصالحي 

برپا مي شود و اگر اليحه يي بررسي  كميسيون هميشگي 6در مجلس نمايندگان 
كميسيون ها در . ويژه را نياز داشته باشد ، كميسيوني براي اين كار برپا مي شود 
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 كميسيون دايمي در زمينه 6در مجلس نمايندگان . دو مجلس يك سان نيست 
 ـ امور خارجه 2دگي و اجتماعي  ـ امور فرهنگي ، خانوا1: هاي زير برپا مي شود 

 ـ قانون 5 ـ مالي ، اقتصادي و طرح ها 4 ـ دفاع كشور و نيروهاي نظامي 3
 كميسيون دايمي در 6در مجلس سنا .  ـ قانون و سازمان هاي دولتي 6اساسي 

 ـ دفاع و 3 ـ امور خارجه 2 ـ امور فرهنگي 1زمينه هاي زير برپا مي شود 
 ـ امور مالي ، 6 ـ امور اقتصادي و طرح ها 5اجتماعي ر و ـ ام4نيروهاي نظامي 

  . ـ قوانين اساسي و اداري و آراي همگاني 6 بودجه 
در سنا اعضاي گروه ها هر . اعضاي كميسيون ها همه ساله در مجلس نمايندگان 

   .سه سال يك بار با راي مخفي برگزيده مي شوند 
فزوده بر اين كه در ميان با پيشرفت تكنولژي و دگرگوني هاي اجتماعي ، ا

سياستمدارهاي پر تجربه يي در كميسيون ندگان و سناتور ها ، كارشناسان و نماي
ها به پژوهش ها و بررسي اليحه مي پردازند ، روز به روز كميسيون ها نياز به بهره 

، آنان را براي  مندي از آگاهي و شناخت دانشي كارشناسان دارند و ناگزيرند
  .وانند نظرخواهي فراخ

  
يندگان و برابر قانون اساسي ، ابتكار نوشتن قانون در دست دولت است و نما

 و يا در آمد شنهاد آنان هزينه دولت را افزايش ندهد ي كه پسناتور ها با اين شرط
براي گذر از . كاهش يافته است در اين زمينه نقش آنان كشور را كاهش دهد ، 

نخست به را مايندگان و سناتور ها  ن اين مانع ، دبيرخانه مجلس پيشنهاد
 آن را به كميسيوني  ماليد و پس از تصويب كميسيونون مالي مي فرستكميسي

  .مي فرستند ، كه صالحيت بررسي دارد 
  

نمايندگان  ی قانون اساسي ، دولت در نوشتن دستور كار مجلس ها41برابر ماده 
آن را در دستور كار مجلس ، رد  با نگر به اهميتي كه اليحه دا وبرتري داردو سنا 

ه قانون براي نوشتن كبرتري ، شوراي قانون اساسي . پيش بيني مي كند 



 ٢٢٤

مجلس نمي تواند دستور كار . تاييد كرده است  داده است ، دستوركار به دولت 
  .مجلس را تغير دهد 

  

   بي اساس مالياننوشته پوشالي در ارگان هاي   ـ  پنجم بخش 
  

 ، هرگز انتخابي در كار نبوده حكومت فاشيست فرقه شيعه در  ل سا35در درازاي 
ده  است انجام ش دغلدزد و و خامنه يي خميني ، و همه چيز بر انتصاب از سوي 

براي نامزدي در گزينش رييس  موانعيه ي بازي هاي انتخاباتي ، و در هم .
با . است ماليان پيش بيني شده  بي اساس وشته ندر جمهور و نمايندگان مجلس 

،  در پاريس و در ايران ) جبهه ي ملي مجازي (  بازاري ـ مذهبي ها كه وجود آن 
، با تبليغات همه جانبه اهريمن را به ايران همراهي كردند ، و با تشكيل دولت 

كومت فاشيست فرقه شيعه نشاندند ، موقت ، او را بر تخته پوست مخوف ترين ح
تني چند  ، بر تخته پوست خالفت نشست م  كه خميني با سركوب مردپس از اين

 بودند كشت و آن هايي كه با انگليساو از آنان را كه از نزديك در جريان زد و بند 
از روضه خوان همداني و احمد سالمتيان  به سان بني صدر پسر بدنام توانستند ، 
 سيد و حاج رفتند و دسته سوم به سان بازرگان  به پاريسود ردن فرار كچنگال او 

  خودكامه  بقاي خود در حكومتداشتند و بهدر ايران منافع سرشاري كه جوادي 
يكي پس از ديگري با بد نامي و تو نيز آنان را برجاي ماندند ولي اميدوار بودند ، 

پس از مرگ اهريمن ، خامنه يي و خاتمي دو مالي   .زدن از كار بركنار كردسري 
داريوش ازماندگان بازاري ـ مذهبي ها ، دزد و دغل براي ايجاد هراس ميان ب

و سه تن از نويسندگان و فروهر وزير كار دولت موقت  را به همراه همسرش 
  .كردند تكه تكه را ددمنشانه روزنامه نويسان 

 يبني صدر و احمد سالمتيان ، كه با مرده خوار بزرگ شده اند  و با همه ي خوار
  چندي پيش.  ماليان نشسته اند  راه چشم بههنوز و خفتي كه بر سرشان آمد ، 

در پوشش در دعوي ماليان به ماليان براي خوش خدمتي و به نشانه خاكساري 
و ا ك در او «  ، نويسنده ي كتاب  عليه ايو بونه  تن ديگر 5نام احسان نراقي و 
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كه در آن جنايات خميني و خامنه يي و چهل دزد تهران افشا » خدمت ماليان 
اليان اميدوار بودند با جلوگيري از فروش آن سرپوشي برجنايات خود شده بود و م

چون سخني براي گفتن ولي . در دادگاه گواه احسان نراقي شدند   .بگذارند 
، مامور سرسپرده ي ماليان احسان نراقي .  ياوه گويي كشيد نداشتند ، كارشان به

آنان و ناداني سوادي دل بسته بود ، از بي  اين دو فرومايه در دادگاه به  كه
خشمگين شده و در گفتگو با يكي از روزنامه نويسان ماليان در پاريس گفت ، 

چيزي نمي دانست و نامش را در هنگامي كه بني صدر به پاريس آمد ، چون 
بردم و از او كه مرا مي شناخت او را به نزد يكي از استادان  دانشگاه نمي نوشتند

با موافقت او نامش را نوشتند ولي .  موافقت كند اوخواهش كردم با نام نويسي 
هنگامي كه . ، سال ها در پاريس سرگردان بود چون از دانش بهره يي نداشت 

كشورهاي غربي خميني را به پاريس آوردند با تني چند بيكاره ديگر خود را به او 
     .ندخميني شدحرم رساندند و از خواجگان 

ه در اين فرصت درباره دكاني كه با يك يهودي احمد سالمتيان خوشحال بود ، ك
 و در آن كتاب هاي حقوقي سي سال پيش كه ديگر كار آمد  استمصري شريك

 در اين .نبوده و خريداري ندارد ، سخن به ميان آورد و اميدوار بود به پول برسد 
كالي دادگستري و هزينه ي دادخواست ها و هزار يورو به 500دادخواست ماليان 

 ولي دادگاه مطبوعات پاريس ، در خواست آنان را براي جلوگيري از فروش  ،ددادن
 ردم حق دارند ، از آن چه در جهان و حكومت كتاب رد كرد و يادآور شد ، كه م

  .ماليان مي گذرد ، آگاه شوند 
   

كه حكومت هاي  حقوق دانان و كارشناسان حقوق اساسي بر اين انديشه اند ، 
ب مردم جهان ، ارگان هاي سياسي و نام حكومت هاي فاشيست ، براي فري

دموكراسي را برخود مي گذارند و براي مردم بينوا اشك تمساح مي ريزند و با نويد 
هاي دروغ مردم گرسنه را به پاي صندوق هاي راي مي آورند و به نام آنان 

حكومت زشتكاري ها در نامردمي ها و اين  .صندوق هاي راي را پر مي كنند 
  . ابعاد گسترده تري تكرار شده و مي شود اشيست فرقه شيعه با ف



 ٢٢٦

  
در توجيه آن كشور به ماليي سپرده شده و  بي اساس ،  اصالحي نوشته5ماده در 

 از سوي و برگزيده  عادل ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدبر و مدير  :چنين امده است 
  . باشد اكثريت مردم 

  
جرثومه اين خميني  ، ، چه دروغ هاي آشكاريچه شعارهاي فريبنده و دلنشيني 

 كه ، ويژگي هاييشعارها بيشتر خود را بي آبرو كرد با اين نامردمي و كينه توزي 
  .در حكومت بيداد كمترين جايگاهي ندارد 

 از استالين تمگري و مردم ستيزي  و مردم س، در  با كشتار مردم بي پناه او ـ الف
 پينوشه در شيلي و پل پوت در كامبوج پيشي در شوروي ، هيتلر در آلمان ،

يك   در آن)عدل (داد است ،  ه شيعه كه همه چيز برمردم ستيزي در فرق. گرفت 
است ، كه كمترين پيوندي با پندارهاي بچه گانه و خيال انگيز شيرين روياي 

  .مردم ستيز ماليان ندارد 
  

يليارد دالر به كشور ـ  با فسخ يك جانبه قراردادهاي بين المللي ده ها مب 
ري الهه و خسارت وارد كرد و با محكوم شدن در همه ي پرونده ها در دادگاه داو

شكني شهره ي آفاق شد و براي فرار از گندابه يي  در پيمان ده ها دادگاه ديگر 
 نقض بديهي ترين قانون و به كه فرو رفته بود ، از روي ناداني پا را فراتر گذاشت 

 دانشجو به اد ، كه چماقداران حكومتي در پوششداد و دستور دبين المللي تن 
در اين كار زشت چون دستشان به ديپلمات ها نرسيد . سفارت امريكا حمله كنند 

با اين كار نسنجيده و به دور . ، عده يي باغبان ، راننده و آشپز را گروگان گرفتند 
 تنها آگاه به زمان اد ، خود را بيش از پيش بي آبرو كرد  و نشان داز خردمندي 

ن بر اين كار به دور از براي سرپوش گذاشت  نيست ، با زير پا گذاشتن قوانين 
و مشتي چماقدار  ،  فريب مردم ناآگاه و خوش باورخردمندي نوميدانه براي 

 و با دادن شعار مرگ بر امريكا ، پرچم اين را به جلوي سفارت امريكا آوردبسيجي 



 ٢٢٧

 به هيچ و به درستي نشان داد ، نه تنها آگاه به زمان نيست كشور را آتش زدند 
   .قانون و اصول فرخويي پاي بند نمي باشد

  
 فرسايشي و بي سالمي و به راه انداختن جنگب فشيـ با شعار صدور انقال پ

اد و  ساله با كشور عراق ، نيم ميليون جوانان و مردان ايراني را به كشتن د8هدف 
 و غرب كشور را با خاك گ و شهرهاي بزر را بي خانمان كردميليون ها خانواده

يكسان كرد و با كينه توزي و سماجت خواهان ادامه جنگ تا ويراني كشور بود و 
مي عزيزش  ميداد او را  متهم به خيانت به اسالم تهركس به او پيشنهاد آتش بس

 اختيار فشنگي براي شليك دراو گفت ديگر روزي كه فرمانده ارتش به . كرد 
 ايران  و كشورهاي غربي براي خوشايند انگلستاننتوانسته بود ،  از اين كه. ندارد 

با دق كرد و پس از پذيرفتن آتش بست ، و عراق را به كلي با خاك يكسان كند ، 
  . مرد بدنامي 

  
به كشورهاي را  از كربال   فشيسالمي  شعار مي داد انقالب ه پيوستخميني ـ ت 

 در اين كار ناكام و بي آبرو شد ، براي فريب ، هنگامي كه  كند صادر ميجهان 
 تن 200و  لبناني طلب دن پول كالني به مال نصراله فرصت داساده دالن با 

  و با فرستادن موشك ، اسلحه ،بسيجي و سپاهي پاسدار پنهاني به لبنان فرستاد
ر لبنان و حمله به يليارد دالر از هستي ايران براي آشوب ديك مو ساالنه مهمات 
  فرستاد    اسراييل

.  
نتيجه يي ) شركت انرژي هسته يي اروپا ( اروديف  از ي خروج  براهنگامي كهـ ج 

نگرفت كارش به محاصر سفارت فرانسه و بمب گذاري در پاريس و پايگاه 
در ، عده يي بي پناه  با اين نامردمي فظ صلح در لبنان كشيد و فرانسويان حا
  .ان كشته شدند پاريس و لبن

  



 ٢٢٨

با فرستادن بسيجي و پاسداران به سوريه ، تامين رايگان نفت اين كشور و ـ چ 
 ميليارد هستي ايران برباد رفته 50دخالت در جنگ داخلي اين كشور تاكنون 

 در حالي كه در ايران كشاورزان ، كارگران و كارمندان دولت و شركت ها در .است 
  . بينوايي به سر مي برند 

   
در ديني كه از روز نخست براي دست اندازي به ) دلير بودن ( شعار شجاع  ـ د 

بوده است ، ادعا به ) غزوه ( و غافلگيري )  دروغگويي(اموال هم پيمانان با تقيه 
   . دليري سخني زياده است 

  
هرگز به مردم و پهلوانان نمي دانست كه در فرهنگ ايران دليران خرفت  مال اين

   .  نقش آنان پاسداري از مردم استوانند آزار نمي رس
  
 نداختن چماقداران فداييان اسالم ، ـ او با جاري كردن سيل خون و به راه ار

اوباش و اراذل به جان مردم افتاد و در چنين جو ترس و هراس نوشته بي اساس 
كرد و در اين نوشته   برمردم تحميل را بزور شيعهپندارهاي مردم ستيز فرقه

را از  واليت ، مردم آزاده ي ايران با ادعاي نابخردانه  خود را رهبر ناميد  و مبتذل 
، سخن از  انتخاب  ها با اين زشتكاري. جايگاه واالي انساني به بردگي پايين آورد 

  .از سوي مردم دروغي آشكار است 
  

به همين انگيزه ، جانشين او كه مي دانست مردم آزاده ي ايران در راي گيري 
 اين نوشته بي اساس ، گزينش را 5ت نمي كنند ، ناگزير شد با تغيير ماده ي شرك

  .به مشتي مالي پول پرست واگذار كند 
  

در مردم ستيزي و تاراج خزانه ي كشور و با سركوب مردم ، جانشين او خامنه يي 
، كارداني ، فرهيختگي و ) عدل   (، دادشيعه  در پندارهاي فرقه نشان داد ، كه

   .رد  و انتخابات كمترين جايگاهي نداآزادي



 ٢٢٩

  بمب اتمي و ساختن ده ها مركز پنهاني بهدر آرزوي دست يابيخامنه يي  ـ ز
يليارد دالر هستي اين كشور به  روس ها و  م200، تا امروز راكتور هاي اتمي 

 روسيه و كشورهاي غربي تاسيسات هسته يي خود را . است كشورهاي غربي داده
كنولژي ديگر برايشان كار آمد نبود  ، به بهاي زر به ماليان  تكه با پيشرفت

از پشتيباني خامنه يي با اين كار به دور از خردمندي ، براي اين كه . ند فروخت
  .به جيب زده است  و كميسيون غيرقانوني كالني اين كشورها  

ن خامنه يي نادان و عده يي پول پرست به سان اكبر اعتمادي ، شعار به ساخت
  :بمب اتمي مي دهند 

  
زيرا در هرجا كه گذاشته شوند ، . اين بمب ها را كجا مي خواهند پنهان كنند  ـ 

  . د نجان مردم را به خطر مي انداز
ـ  كدام بخش خاورميانه را مي خواهند ، ويران كنند ، بدون شك انفجار يك بمب 

   .اتمي همه خاورميانه را به نابودي خواهد كشيد 
  

( ي به راه انداختن پااليشگاه نفت در ايران و استفاده از منابع انرژي ارزان به جاـ  
راكتورهاي هسته براي خوشايند روس ها ) انرژي خورشيدي ، ساختن بادبان ها 

ومين صادركننده ي يي براي توليد برق ، با هزينه هاي نجومي در كشوري كه د
نابخردانه است ،  كاري نه تنها زشتاين . نفت وگاز است در بوشهر به راه انداخت 

كشد  چرنويل و ژاپن ، زندگي مردم ايران را به نابودي مي  به سانخطر انفجار آن 
.  

  
اين دو مال ، براي پراكندگي و افزايش شكاف ميان مردم استان هاي كشور ، از 
همان نخستين روز  رسيدن به حاكميت به كشتار اقليت هاي ديني و فرقه يي 

 خشم مردم دلير كردستان ، بلوچستان ، آدزبايجان اين نامردمي ها . بستند كمر 
 مردم ايراني نژاده اين سرزمين ها براي رهايي    و خوزستان را به دنبال داشته و 



 ٢٣٠

از حكومت فاشيست فرقه شيعه ، خواستار جدايي شده اند و اين همان آرزوي 
   . زمين كهن مي باشد ديرين انگليس جهانخوار براي هزار پارچه كردن اين سر

  
د گفتگوهاي پنهاني كشورهاي سرمايه داري ، برخوان يغما نشسته اند و با وجوـ  

 دست ماليان  پنهانياهان تاراج هستي ايران مي باشند ،خوتنها نه  و آشكار ژنو ،
  . را براي ساختن بمب اتمي باز گذاشته اند 

به دست احمدي نژاد كه  آشام  خامنه يي خونه نوشته ي آگاهان ، تا امروز مالب
 ميليارد دالر هستي اين كشور را تاراج و 400بيش از وزير بودجه نيز بوده است ، 

  .در بانك هاي اندونزي ، مالزي و ژاپن و سرزمين هاي امن گذاشته است 
  

   انتصاب رييس جمهور ـ  2
  

 بات رييس جمهور ، سال حكومت فاشيست فرقه شيعه ، انتخا35در درازاي 
را  به يك بازي ي هاي دادگستري نمايندگان مجلس ، شوراي نگهبان و قاض

 سال 35 در درازاي . و انتخابات فريبي بيش نيست  در آورده استمشمئز كننده 
تنها ماليان و چماقدار و دزد بسيجي سر سپرده به خميني و خامنه يي برگزيده 

 كاره يي نبوده  و براي ماندن با اين حال به اعتراف آنان ، در اين سمت. شده اند 
  .  در سمت به هرجنايتي تن داده اند 

  
     آژيدهاك زمانه انتصاب در درون دژ  الف ـ 

  
، گروهي خودفروخته ، در نزديك شدن پايان دوره ي رئيس جمهور انتصابي با 

 دور منقل ترياك قم و يارانحوزه ي وزارت اطالعات و امنيت ، سپاه پاسداران و 
به مال خامنه  نام ماليان و ماليان بي دستار سرسپرده  و بي جربزه را ،يي خامنه 

ن مي سرآمد ديگر اي و نامرد را كه در دزداو از ميان آنان ، كساني . يي مي دهند 
براي داغ كردن تبليغات و به راه انداختن بساط معركه گيري يند و ست برمي گزا



 ٢٣١

 و انتصاب رييس .بر مي گزيند ي لشكر ، عده يي ديگر را براي سياهو فريب مردم 
انتخابات و تبليغات در روزنامه ها و به ويژه تلويزيون ها . جمهور انجام مي شود  

  . است ناآگاه و ساده دل و گرفتار تعصبنمايشي براي فريب مردم 

  
  دولتيهاي در تلويزيون نمايش  ب ـ 

  
به همراه مرده  ار خرافات گاه و گرفت، براي فريب مردم نا آاين نمايش چندش آور 

زنند و مردم را وادار ري ماليان بايد گريزي به كربال بزيرا در هركا( پرستي است 
در درون كشور ، در تلويزيون هاي دولتي و در بيرون از  . )به خود آزاري كنند 

، براي فريب افكار جهاني ، كه از زد و بندهاي پشت پرده حكومت فاشيست كشور 
در بخش فارسي تلويزيون هاي دولتي مترين اطالعي ندارند ، فرقه شيعه ك

كشورهاي غربي ، كه بقاي اين حكومت فاشيست را در تامين منافع خود مي 
دانند ، به سان بي بي سي ، صداي امريكا ، راديو فردا ، اروپ نيوز و راديو زمان در 

  .ابعاد وسيعي پخش مي شود 
  

ي گري و از همه زشت تر جنگ زرگري پس از يك دوره ي پر سرو صدا و هوچ
ا مردم گرسنه و بينواي روستاها را بميان نامزدها ، در روز انتخابات نمايشي ، 

 راي گيري مي آورند و با نيرنگ ساعت ها در سرما و اتوبوس به جلوي حوزه هاي
د و به هريك از آنان يك ساندويچ  و يك برگه  در صف هاي دراز نگميدارن ،گرما

آنان را با همان اتوبوس درصندوق ،  پس از انداختن برگه راي .ي دهند ي راي م
 با بودن ده ها دور بين اين نمايش مبتذل.  ها به خانه هايشان بر مي گردانند

در آن نقش سياهي  هزاران تن  هاي هاليود است وياد آور فيلم، فيلمبرداري 
سداران علنا سيجي ها و پا احمدي نژاد ، بدر گزينش  بسيجي رجاله . لشكر دارند 

به سود وي كردند و پس از دادن راي  و مردم را وادار به از او پشتيباني كرده
به سمت وزير ، سفير ،  از سوي خامنه ييانتصاب او بسياري از همين چماقداران 

و دوره در  د. برگزيده شدند استاندار و رييس سازمان ها و شركت هاي دولتي 



 ٢٣٢

ي نژاد كه وزير بودجه نيز بود ، درآمدهاي نفت و گاز را احمدرييس جمهوري ، 
آنچه در خزانه مانده بود ، ميان در آخرين روز به حساب مالخامنه يي واريز كرد و 

 بي بهره شدند ، ها كساني كه از حقوق بنيادي  تن.خود و  وزيرانش بخش كرد 
 بهره بودن از درمان كشاورزان ، كارگران و كارمنداني بودند ، كه در بينوايي و بي

اين بسيجي نابكار ، با دادن سبد بي ارزشي در پوشش يارانه ، . زندگي مي كردند 
دادن نذري و خرج در مسجد ها و گورستان هاي تازيان ، ايرانيان آزاده را  بي ارج 

در حالي كه در كشورهاي پيشرفته جهان . كرد و گداپروري را گسترش داد 
 و اين حق با ارج گذاشتن به آنان همراه بيكاري دارندران حق دريافت حق بيكا

           . بوده و به حساب هاي آنان واريز مي شود 
  

در كشورهاي بيگانه و جلوي كنسولگري ها ، مامورين و ا نمايش مسخره انتخابات 
ح و ايادي ماليان در پوشش اصال رين كنسولگري و خانواده هايشان و  ا ك ، مامو

 ، روزنامه نويس ، كارمند بانك و يان حكومتيدانشجوسبز ، جنبش طلب ، 
 در يك شان زنانا و گرما مي ايستند  ، در دو صف دراز ، ساعت ها در سرمبازرگان 

كيسه سياه ، كه تنها جلوي چشمانشان سوراخ كوچكي دارد مي ايستند ، و براي 
پيراهن ر تابستان با  با سرباز و دشان وانمود كردن به آزادي ، تني چند ، از زنان

 چندين فيلمبردار از آنان فيلمبرداري ار زنان ديگر جاي مي گيرند وركابي در كن
   .مي كنند

  
گفتگو مي كند ،  ماليان در پوشش روزنامه نگار ، با تني چند يكي از مزدوران

 ركابي پوشيده بود ، دست ناپاك اين ستينپاسخ ناشيانه ي بانويي ، كه پيراهن آ
 اين بانو در توجيه پوشش خود مي گويد من به سان . د ران را آشكار كريمعركه گ

ماليان ،  كه زنان خودفروخته بهاين نخستين بارنيست ، . عايشه ، زني آزاده ام 
، افشار هاله خود را با عايشه مقايسه مي كنند ، هاي رفتار براي فريب مردم ناآگاه 

به ، در لندن   دفاع از حقوق زنانخودفروخته به حكومت انگليس ، در پوششزن 
 اين مردم ستيزي تبليغات پندارهاي فريب فرقه شيعه مشغول است و به پاس 
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با يار هميشگيش ، كه عبادي و فرومايه شيرين عنوان لردي دريافت كرده است 
كومت بيداد ، براي فريب مجاهد ديروز و خودفروخته به ح بدالكريم الهيجيع

 كه ، در سفرهاييدو نفري حقوق بشر به راه انداخته اند يون كنفدراسمردم نا آگاه 
براي تبليغ پندارهاي فرقه شيعه  به كشور هاي بيگانه با پول دريافتي از ماليان ، 

را بازگو ها همين ياوه گويي  ، هاي به دور از فرخوييدر توجيه رفتار د ، نمي رو
   .د نمي كن

  
را بيرون حسن روحاني ن عباي خود مال خامنه يي از آستيدر انتخابات امسال ، 

بي گناه ايراني را به تيرباران  سال ها در دادگاه انقالب هزاران جوان او. آورد 
  را كنار گذاشته و بهوابستگي به قشريون و تندروها  ، يك شبهكرده است محكوم 

، در دوره ي تبليغات انتخاباتي  ، پيوستاصالح طلبان ساختگي حكومت فاشيست 

، »  من بد را برمي گزينم، بدتر  از ميان بد و«  :  شعار با شايع كردن  وي
 و همزمان  تني چند از ايادي ش باور را به پاي صندوق راي بردمردم نادان و خو

ماليان ، كه در پوشش اصالح طلب ساختگي و جنبش سبز در كشورهاي غربي 
ايرانيان ساده .  بازگو كردند  ها اين سخن ياوه رانفوذ كرده اند ، در جلوي دور بين

در راي گيري  و  افتادند باور  به دام فريب اين مالي دزد و دغلدل و خوش
در نه تنها سياهي لشكر ماليان اين فريب خوردگان ، ركت كردند ، شوربختانه ش

 تحميلي و بي اساس ماليان  ، نوشتهراي دادن ا شده اند ، بفيلم هاي هاليودي 
     .و از اين زشتكاري ننگ ندارند ته اند پذيرف فاشيست را 

   
 در زمينه ي انتصاب بي اساس حكومت فاشيست فرقه شيعه ، نوشته بررسي 

و ، نيرنگ و مردم ستيزي خميني اهريمن رييس جمهور و نمايندگان مجلس 
  . را نشان مي دهد ماليان ايراني ستيز 

  
 سه گانه ، اجرايي ، بي اساس ، قواي  ، اين نوشته 57برابر ماده ي پ ـ  

مالي به درستي ، .   استتحميلي) رهبر( ولي امر  قانونگزاري و قضايي زير نظر
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به نام و از سوي خداي پنداري راهزنان باديه نشين و يا بهتر  ، كه دزد و دغل
در همه ي امور كشور دخالت مي ، يك تنه ته شود از سوي انگليس جهانخوار گف

هر كار كه بخواهد انجام مي  وقت او انجام نمي شود و هيچ چيز بدون موافكند 
    .  و به كسي هم حساب پس نمي دهد دهد

  
 بي اساس ، انتخاب رييس جمهور با  نوشته ، 118 و 99برابر ماده ي ت ـ  

شوراي نگهبان براي خوش خدمتي به مال . نظارت شوراي نگهبان انجام  مي شود 
 و آشكار شدن تقلب علني 1370سال خرداد يكم روز نشست خامنه يي ، در 

 بي اساس ماليان ،  آشكار نوشته  با زيرپا گذاشتنخامنه يي و احمدي نژاد 
افزايش داده و اين نوشته ي  را از نظارت به دخالت در انتخابات  خود اتاختيار

   .ا بيش از پيش به ابتذال كشيدپيش از قرون وسطايي ر
  

خابات رييس جمهوري بايد داراي ويژگي هاي زير  ، نامزد انت115 برابر ماده  ج ـ 
بايد مرد سياسي و مذهبي ، ايراني االصل ، تابع ايران ، مدير ومدبر ، داراي : باشد 

مباني جمهوري اسالمي و شيعه ي اثني حسن پيشينه ، امانت ، تقوي و معتقد به 
  .عشري باشد 

  
روي سركوب يك نيمردم ستيز با و  دزد  سال ، مشتي مالي35در درازاي 

ميليوني ، كه در هيچ كشور جهان در اين ابعاد پيشينه ندارد ، مردم را به زنجير 
كشيده اند و هر روز كه مي گذرد ده ها جوان ايراني به دست آويزهاي بي بنياد ، 

 و مدبر ،  ، سخن از مرد سياسي ، مديردر بيدادگاه هاي ماليان تيرباران مي شوند
امانت و پرهيزكاري ، ويژگي هايي است ، كه كمترين داراي حسن پيشينه ، 

ي گواه گستاخي و بي شرمي  خميني و پيوندي با اين دد منشان ندارد و به درست
  .  است خامنه يي

  



 ٢٣٥

مردم  نيز دست آويزي براي كنار گذاشتن  امامي 12د به فرقه شيعه اعتقا
ا و پيروان آيين  هي آزاده و هم چنين اقليت هاي شيعه اسمعيلي ، سنخردمند و

    .هاي ديگر است 
    

 تازياني هستند ، كه در ايران زمين به پس مانده هايچ ـ بسياري از اين ماليان 
با اين گذشته ي كشتار مردم و تاراج هستي آنان و هرنامردمي فروگذار نكردند ، 

  چگونه اين نابكاران خود را ايراني االصل مي دانند ؟ننگين ، 
  

 اين نوشته ي بي اساس ، سخن از برابري زن و مرد به ميان 20در ماده ي خ ـ 
ماليان بي . آمده است ، اين چه برابري است ، كه زنان حق برگزيده شدن ندارند 

خرد ، با اين برتري دادن به مردان ،  زنان را از جايگاه واالي همسري و مادري ، 
بي ارج كرده اند شيده و پايين ك جامعه مي باشند ،خانواده و كه هسته ي بنيادي 

   .، و از اين زشتكاري ننگ ندارند 
   

. براي نامزدي رييس جمهور پيش بيني نشده است د ـ  هيچ گونه شرط سني 
گان كاشف اسرارند و از علم لدني  ندارند ، و همكه به  دانش نيازي ماليان ، 

گيزه در هر به همين ان.  تا روز مرگ سربار جامعه هستند برخوردار ، از كودكي
نمونه ي بارز آن خميني دزد و . سني كه باشند ، مي توانند بر مردم فرمان برانند 

در حالي . نبود  با اين كه در بستر مرگ بود ، هنوز از نامردمي دست بردار ، دغل
 و براي يك افتخار بوده   آزاد جهان ، نمايندگي در بنيادهاي سياسيكه كشورهاي

 65نبايد از پايان دوره ي نمايندگي و  ه استي كوتاه يك ويا حداكثر دو  دور
  .رود سالگي فراتر ب

  
از پايان  ماه پيش  چند، احمدي نژاد دوباره ي انتصاب در باره ي ر ـ   

در او بايد ، تاكيد كرد منه يي در يك گفتگو  خارييس جمهوري ، دوره ي 
بات رييس جمهوري در انتخا كارش را به انجام برساند ،اين سمت بماند ، تا 
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تن از نابكاران حكومت بيداد نيز نامزد شده فزوده بر اين بسيجي چماقدار ، سه ا
  .بودند 

  

 تن 2500 ميرحسين موسوي نخست وزير خامنه يي و آمر كشتار ـ 
   .ديك خامنه ي جوانان زنداني در اوين و از خويشان نز

ييس مجلس سال ها وكيل مجلس بود و سپس راو ـ مال مهدي كروبي ، 
بازرگاني بين المللي كمترين و قراردادهاي وي كه از حقوق . شده بود 

 ، با انجام خواسته ي اين ي شناختي نداشت ، براي خوش خدمتي به خمين
به سود تنها مالي خرفت و ايراني ستيز ، بيانيه الجزاير را امضا كرد ، كه 

  در نزد افكار مردم امريكا بود ، و با فسخ يك جانبه قرارداد ها نه تنها
 ايران ميلياردها جهان حكومت فاشيست را بيش از پيش بي آبرو كرد ، 

خميني ، به ي فسخ شده از سوي قراردادهادالر براي جبران خسارت هاي 
  .شركت هاي امريكايي پرداخت 

  
محسن رضايي ، رييس پيشين سپاه پاسدار و يكي از خون آشامان ـ  

او مي دانست ، كه در اين انتخابات . بود حكومت فاشيست فرقه شيعه 
  .  و خاموش ماند ي بيش نيستسياهي لشكر

  
، با پيشينه ي اين چناني ، خود را برتر از بسيجي چماقدار مي موسوي و كروبي 

نژاد در دور نخست ي احمدكه ،  راز بزرگ آگاهي نداشتند ، از ايندانستند ، ولي 
ر به حساب خامنه يي ريخته بود و  ميليارد دال200رييس جمهوري دست كم 

به ر دور دويم رييس جمهوري او بود و  ميليارد دالر د200 ه خامنه يي چشم به را
قلب آشكار دست زد و دو يار همسنگر  ت اين پول بههمين انگيزه براي رسيدن به 
  .مردم ستيزي را بي بهره كرد 
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 بردن آراي موسوي و  از ميان تقلب خامنه يي و احمدي نژاد ، باآشكار شدن
 را ، اين دوكروبي و افزايش آراي احمدي نژاد و برگزيده شدن بسيجي چماقدار 

 رفسنجاني ، خاتمي ، كروبي و موسوي :خشمگين كرد ، اصالح طلبان دروغين 
 كه از بيداد جنبش فريب سبز را به راه انداخته و جنگ زرگري آغاز شد و مردم 

در خيابان هاي تهران و بي خبر از اين نيرنگ   آمده بودند ،خامنه يي بستوه
در روز دوم تظاهرات . را به راه انداختند  شهرهاي بزرگ ، تظاهرات گسترده يي

  .مردم خواهان سرنگوني حكومت فاشيست فرقه شيعه شدند 
   

 اين از مهره هاي اصليو بازيگران اين جنگ زرگري رفسنجاني ، كروبي و موسوي 
 ، كه به تظاهرات پايان دهند ، نداز مردم خواستو  انه ماندنددر خ، حكومت بيداد 

 فريب  ديروز و جنبشاصالح طلبان اين . به اعتراض خود ادامه دادند ولي مردم 
 و از اراي بنياد سياسي نبودند مردم را رها كردند ، ولي چون مردم دسبز

وف به لباس معر ( وزارت اطالعات مامورين      سازماندهي بي بهره بودند ، 
مردم را به گلوله بستند ، شمار زيادي پاسداران  بسيجي ها و سپاه  ، )شخصي ها 

كشته و زخمي شدند و هزاران دختر و پسر بي دفاع دستگير و در سياه چال هاي 
بي نام ماليان شكنجه شده و به آنان تجاوز كردند و با اين دد منشي و خون 

 خود را بازماندگان آنان مي دانند پيشي گرفتند آشامي از راهزنان باديه نشين ، كه
.  
     
شوراي نگهبان ، كه مشتي مالي دزد در آن النه كرده اند  به دستور خامنه يي ،  

رييس ، بي آن كه صالحيت رسيدگي به دادخواست موسوي و كروبي دو نامزد 
تاييد جمهوري را داشته باشد ،  در زمان بسيار كوتاه ، گزينش احمدي نژاد را 

نگهبان با نقض آشكار  شوراي  .اي بر بي حقي موسوي و كروبي دادو ركرده 
 را نشان  شورا و بي بنيادي اين شوراي پوشالي بي اساس ، مبتذل بودن ايننوشته

   .داد
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گسترش بينوايي ميان كارگران و ايراني ، كه از يكي از انديشمندان 
در ميلياردها دالر  ، ژاد پرسيدمگين شده بود ، از احمدي نكارمندان خش

 اين بسيجي نابكار كه با دريوزگي آمد نفت و گاز دركجا هزينه مي شود ؟
د از  رييس جمهور باي«:  121 با نقض صريح ماده ، به همه چيز رسيده بود 

 مردم پشتيباني كند ، قدرتي را ،  كه ملت به خودكامگي بپرهيزد و از
، گويد  ، كه مي 122 و ماده »نگهدار باشد ، عنوان امانت به او سپرده اند 

  .دربرابر مردم مسيول است رييس جمهور 
  

وط كه پول نفت به  ، به مردم چه مرببا گستاخي و بي شرمانه مي گويد
او يك بسيجي كجا رفته است و با اين سخن ناستوده نشان داد ، كه 

ه پشيزي بماليان  بي اساس شته  نوسوگند او به سان چماقدار است و 
   . نمي ارزد

  
، نامزدي كه در دور نخست اكثريت مطلق آرا را به دست آورد ،  117برابر ماده 

، يك  را نياورد  مطلق آراهيچ يك اكثريتاگر در دور نخست . برگزيده مي شود 
هفته پس از آن دو تن كه بيشترين آرا را بياورند به دور دوم مي رسند ، مگر آن 

از دور دوم صرفنظر كند ، كسي كه سومين شمار آرا ي كه يكي از آن ها ، 
  . صندوق را دارد به دور دوم ميرسد 

  
 ه بودبيش از پيش بي آبرو شدانتصاب احمدي نژاد تقلب اشكار در كه باخامنه يي 

 در همان دور ، صندوق هاي راي در انتخابات رييس جمهوري ، دستور داد ، ، 
در هيچ يك از كشورهاي آزاد جهان كه  ، ودنخست به نام مال حسن روحاني پر ش

د ، هيچ يك از نامزدها در دورنخست نچندتن نامزد رييس جمهوري مي شو
پنهاني كردن و اين دليل روشني بر پر مطلق آرا را به دست نمي آورد اكثريت

اين مال ، كه از نخستين روز روي كار آوردن خميني  . وق هاي راي مي باشد دصن
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از همان  ن جوانان آلوده است ،ي ناپاكش به خوگران دست ها بيش از دي،  
را از  خوزستان و كردستان  ، كشتار مردم بي پناه بلوچستان ،نخستين روز انتصاب

 ماه هر روز به دست آويزهاي دروغين جوانان كشور را به دار مي 6 و درازاي گرفت
  .آويزند 

راي فريب مردم ساده دل و ب، مال حسن روحاني اين نامردمي ها ، همه ي  با 
 متشكريم "در تارنماهاي خود با نام هاي ساختگي ، شعار هاي مسخره ي نادان ، 

ولي در حكومت . كدام خردمندي اين ياوه گويي ها را مي پذيرد  .  "روحاني 
فاشيست فرقه شيعه كه همه چيز بر دروغ و نامردمي استوار است ، اين مالي 

  .م ندارد رواني از اين زشتكاري شر
  
    

   بی اختیار رییس جمھور نقش  ـ   ٢

  

ه برعهدمستقيم ، قوه اجرايي به جز مواردي كه بي اساس   نوشته 60برابر ماده 
  .رهبر است ، رييس جمهور و وزيران اعمال مي كنند 

  
  ولي برابر ماده ي اصالحي قواي سه گانه زير امر رهبر مي باشند 

 87 برابر ماده . رييس جمهور است  هيات وزيران  بارياست،  قانون 134برابر ماده 
قانون رييس جمهور نخست بايد ، براي هيات وزيران از مجلس راي اعتماد بگيرد  

   . و درباره ي كارهاي مهم نيز بايد راي اعتماد مجلس را در خواست كند
  

ويب و توافق هاي بين المللي پس از تصامضا قراردادها  قانون ، 125برابر ماده 
  . مجلس بر عهده ي رييس جمهور و يا نماينده ي او است 

  
در كشورهاي آزاد جهان ، رئيس جمهور نمي تواند اين وظيفه را به ديگري واگذار 

  .بدون شك اين كار براي لوث كردن مسئوليت رئيس جمهور است . كند 
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 معاون . چند معاون داشته باشد رييس جمهور مي تواند  قانون ، 124برابر ماده 
. اول با پروانه ي او اداره ي هيات وزيران و هماهنگي ميان آن ها را بر عهده دارد 

 . را بركنار كند انتواند آن رييس جمهور وزيران را برمي گزيند و هرگاه بخواهد مي
 قانون ، گزينش سفيران با پيشنهاد وزير خارجه و تصويب رييس 128برابر ماده 

آنان را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي  و استوارنامه جمهور است
 قانون ، هر وزير در برابر رييس جمهور و 137برابر ماده . ديگر را مي پذيرد 

مجلس مسيول وظايف خويش است ، ولي هنگامي كه تصميمي در هيات وزيران 
  .گرفته شود ، همه وزيران مسيول مي باشند 

در رييس جمهور ييس جمهور همزمان با هاي پيش رفته جهان معاون ردر كشور
داشتن چند معاون منصوب از سوي رييس . انتخابات همگاني برگزيده مي شود 

       .مبتذل بودن اين نوشته را نشان مي دهد  جمهور وحق دخالت در همه ي كار ها 
  

   رییس جمھور و وزیران پرسش و استیضاح  ـ   ٣ 

  

، از رييس جمهور و يا  نمايندگان مجلس  قانون ، اگر يك سوم 88برابر ماده 
وزيران درباره وظايف قانوني پرسشي داشته باشند ، رييس جمهور در ظرف يك 

ده روز بايد ، در مجلس بيايند ، مگر عذر موجهي داشته رف ظماه و وزيران در 
  .آن با مجلس است موجه بودن باشند ، و تشخيص 

با نگر ( ران نمايندگان مي توانند ، هيات وزي قانون ، ده تن از 1 بند 89برابر ماده 
، او را نيز در مي ، رييس جمهور كه در راس هيات وزيران است  ، 134به ماده  

ترتيب  همين ماده ، كه براي استيضاح رييس جمهور 2گيرد ، ولي با نگر به بند 
را جدا از   ، كه رييس جمهور 124ديگري پيش بيني شده  و هم چنين ماده 

و از جمله حسن ندگان اين نوشته ي بي اساس  نويس .ت دولت دانسته است هيا
نوشته ي بي نابكاري ها اين اين با حبيبي نوكران سرسپرده يي بيش نبوده اند ، 

 ، بايد ندو يا هريك از وزيران را استيضاح كن اساس را بيشتر به لجن آميخته اند 
.  اعتماد كنند رخواست رايظرف ده روز به محلس بيايند ، ضمن پاسخگويي د
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ت كننده ، اگر ند ، به درخواست نمايندگان درخواسرپيچي كنولي اگر از آمدن س
ماليان بي اساس  در نوشته . راي عدم اعتماد مي دهد مجلس مقتضي بداند ، 

و يا ش بيني نشده ، كه اگر مجلس به درخواست نمايندگان اقدامي نكند پي
چه كسي  يس جمهور و يا وزيران تصميمي نگيرد اكثريت براي پشتيباني از ري

ضاح شده اند با اين بي ينمايندگاني كه خواستار است .مي باشد پاسخ گوي آنان 
  آبرويي چه راه كاري در پيش دارند ؟

  
در كشورهاي پيشرفته نمايندگان مجلس مي توانند از زورگويي اكثريت و بي ارج 

  . درخواست رسيدگي كنند كردن اقليت از ديوان عالي قانون اساسي
ولي در حكومت خودكامه ماليان ، كه نمايندگان مترسك هايي بيش نيستند و 

 همه چيز به فراموشي دل خوش به داشتن اين نام و حقوق نمايندگي هستند ،
   .مي سپارند

  
  

   بی اختیار  رییس جمھور عزل   ـ  ۴ 

   

ند ، رييس ستيضاح كان مجلس رييس جمهور را ااگر دست كم يك سوم نمايندگ
در اين نشست ، . جمهور در ظرف يك ماه بايد ، به مجلس آمده و توضيح دهد 

مجلس مي رييس جمهور ،  نمايندگان  موافق و مخالف و دفاع پس از سخنان
ابر ماده د و بر نمايندگان برعدم كفايت او راي  دهتواند با اكثريت دو سوم آراي

 پس از اين كه به دستور خميني ، صندوق هاي .رهبر او را عزل مي كند ،   110
 از سوي خميني به سمت رييس دست پرورده اش پر شد وبني صدر راي به نام 

مال اكبر رفسنجاني ، كه از اين كار ناراضي بود ، هنگامي كه . جمهور منصوب شد 
با مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق به زد وبند پنهاني پي برد ، وي 

، مجلس به عدم كفايت   به او دستور داد ، خميني را آگاه  كرد و خميني پرداخته
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بني صدر پس از اين كه عزل شد ، فرار را برقرار ترجيح داد و با . د او راي بده
  . زنانه به همراه مسعود رجوي از ايران فرار كرد و آرايش پوشش 

  
 هنوز همان  سال30بني صدر پسر بدنام روضه خوان همداني ، پس از گذشت 

ساده دل نمي داند ، روي كار آوردن اين . شعار انقالب اسالمي را ادامه مي دهد 
خميني و مشتي بيكاره و خودفروخته  به سان او ، براي دستيابي به منابع زير 

اگر . وانايي سياسي و حقوقي  تبرپايهزميني و بازار مصرفي و نابودي ايران بود و نه 
 بني صدرهاي مرده پرست كه شعار به انقالب اسالمي روزي چنين شود ، امثال

    .مي دهند ،  بايد بسان پدرانشان بر سرگورها با مرده خواري زندگي كنند 
  

  و رييس جمهور منصوب او تعقيب كيفري خليفه  ـ  5
 ترسايي به تصويب رسيده و به 1998 ژوييه سال 17برابركنوانسيون روم ، كه در  

 اگر رهبر ، ديوان بين المللي كيفري در الهه برپا شده است مجوز اين كنوانسيون 
خشونت شوند ، زيان ديده از اين و جرايم عليه بشريت ان كشور مرتكب كشتار ، 

اين جنايتكاران در ديوان . جنايات مي تواند به دادستان اين ديوان دادخواهي كند 
  . محاكمه مي شوند و راي آن قطعي و قابل اجرا است  

  

ا پذيرفته است ، و چون مي ومت فاشيست ماليان  اين كنوانسيون رحك 
 مال خامنه يي ، داند ، كه اگر اين كنوانسيون را مجلس تصويب كند ،

، كه از تاريخ تشكيل ديوان كيفري بين احمدي نژاد و مال حسن روحاني 
  با دادخواهي زيان ديده از بارها مرتكب اين جنايات شده اند ، المللي ،

تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند ، از تصويب آن شانه خالي كرده ، م جر
  .است 
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 از آن جا كه هدف تنظيم كنندگان كنوانسيون روم ، تعقيب و مجازات حكومت 
مقررات قانوني آن نارسا است و بايد ، . هاي فاشيست و مردم ستيز بوده است 

ح اين كنوانسيون ، ديوان سازمان ملل با اصالح مقررات شوراي امنيت و يا اصال
را هر دولتي بتواند مسيولين صالحيت تام و بدون قيد و شرط داشته باشد ، كه 

ن ، با دادخواهي زياشود مي مرتكب جنايات پيش بيني شده در كنوانسيون كه 
 و ديگر نيازي به تصويب كنوانسيون از ندعقيب كتديده از جنايت ، جنايتكاران 

تا زماني كه اين مقررات اصالح نشده است ، كشورهاي . سوي آن دولت نباشد 
خودكامه و فاشيست ، آسوده خاطر مرتكب اين جنايات مي شوند و سازمان ملل و 

 بين و ديوان. ا بي ارج مي كنند شوراي امنيت و امضا كنندگان اين كنوانسيون ر
   .اثر وجودي ندارد كيفري  المللي

  

    مايندگان مجلس نـ  انتصاب 5 
  

يرها و نمايندگان مجلس  رييس جمهور ، وزر حكومت فاشيست فرقه شيعه ،د
مي بوده و چه ي دست خميني و خامنه يي هستند ، كه بازيسياهي لشكر هايي

باشند ، نمايش مسخره ي گزينش نمايندگان مجلس ، براي فريب مردم  ناآگاه  و 
جهان است ، كه  دل  و سادهگرفتار در خرافات و تعصب فرقه شيعه و مردم  ناآگاه

 بي اساس حكومت فاشيست فرقه شيعه لي بودن ارگان ها در نوشته از پوشا
در اين . و يا منافع آنان ايجاب مي كند ، كه خود را به ناداني بزنند آگاهي ندارند 

كننده ي ماهيت  ، آشكار ها ه مي دانم ، سخن يكي از اين سياهي لشكرشايستجا 
  . است حكومت فاشيست فرقه شيعه 

  

 قضايي را از آن دو قوه ي قانونگزاري  و ش، كه همراه برادراني علي الريج
، براي اين كه از نمايش هاي خامنه يي مي گويد به ، ند خود كرده ا

 ، آسوده خاطر شوي مسخره ي انتخابات و پركردن صندوق هاي راي 
باديه راهزنان  ، مجلس و دادگستري را از ميان بردار ، و به سان دولت
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، اين فرومايه نمي دانست ولي   . ي كار ها  را در دست بگير ، همهنشين 
 سرسپرده يي در دست  از خود اختياري ندارد وكه  مال خامنه يي نيز

  .  است انگليس 
  

ه ي  در شخصيت سازي و دادن چهر اقتضا كند ،انگليس در هرجا ، كه سود ش
د  و مي  مي باشسرآمد همگان  ،و سرسپردگان به مخوف ترين حكومت ها مردمي

بسيار كار سازند و مي  براي فريب مردم ايران و جهان د ، اين خود فروختگانندا
  . ست با اين حكومت بيداد منافعشان تضمين شده ا،  سال است 35 بينيم بيش از 

اين حقيقت تلخ را ،  گزينش نمايندگان مجلس  بي اساس درنگاهي به نوشته
  .آشكار مي كند 

  

  انتصاب نمايندگاني شيوه   ـ   6
  

با آراي همگاني  و با راي نمايندگان ملت ، ماليان  بي اساسوشتهن 62برابر ماده 
مخفي مردم برگزيده مي شوند ، چه شعار دل انگيزي ، سپس براي اين كه شرايط 

 هر روز به و نامزدي و راي دهندگان را در دست داشته باشندمحدود كننده 
شرايط انتخاب كنندگان و : ست ا شده ير دهند ، اضافه ا تغين ردلخواه خود آ

در قانون اساسي كشور هاي . انتخاب شوندگان را قانون عادي تعيين مي كند 
هيچ مجلسي با تصويب قانون عادي نمي تواند  اصول بنيادي در زمينه پيشرفته ، 

  .غيير دهد ق دادن راي را تحق گرينش و ح
  

زها ي گزينش در مجلس بايد  اعتقاد و التزام به اسالم و نظام  ، نام89برابر ماده 
ا جمهوري اسالمي ، وفا داري به اصل مترقي واليت فقيه ، حد اقل فوق ديپلم  و ي

سالمتي جسماني و حداكثر ، ه ي انتخابي زومعادل آن  نداشتن سو شهرت در ح
  . سال داشته باشند 75
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 ندارد ، نظم است و همه چيز ي كه وجودالف ـ  در حكومت فرقه شيعه تنها چيز

  . بي اساس برمردم ستيزي است در نوشته
  

 يب ـ  واليت فقيه ساخته و پرداخته ي فرقه شيعه ، ناسزا گويي آشكار به واالي
انسان خردمند و آزاده است ، كه از دوره ي صفوي براي به زنجير كشيدن مردم با 

ماليان به اين دست . اخته شده است يك داستان مسخره و به دور از خردمندي س
 بي  نوشتهاين برتري جويي نقض آشكار . مردم مي دانند  خود را برتر از آويز

   .اساس است ، كه به موجب آن مردم برابرند 
  

 با اين شرط مردم ستيز ، پ ـ  داشتن فوق ديپلم و يا معادل آن ، ماليان دغل 
 از حق حاكميت خود بي بهره ساخته اروستاييان و كارگران و همه ي رنجبران ر

بي اساس ، مبتذل بودن آن را نشان مي ابري مردم در اين نوشته اند و شعار بر
  .دهد 

نيرنگ ديگر ماليان ، دادن مدرك فوق ديپلم به روضه خوان هايي است ، كه حتي 
برتر . توان خواندن داستان هاي ساختگي مال محمدباقر مجلسي را ندارند 

 انگل هاي جامعه ، بر كشاورزان ، كارگران و رنجبران كشور از ينن اشناخت
بي شرمي مرجح است و يك رفتار نامردمي و گوياي پر رويي و مصاديق ترجيح بال

   .ماليان است 
  

 ماليان به سان محمد خاتمي از كليسياي هامبورگ افزوده بر اين بسياري از
زيرا در سمينارهاي .  ندارد گواهي گرفته اند ، اين گواهي كمترين ارزش دانشي

 كه درس نخوانده باشند ، مي توانند شركت  ها ييكليسا ها همه ي مردم ولو آن
محمد خاتمي كه گواهينامه پايان دوره ي متوسطه را ندارد ، با اين گواهي . كنند 

در همه جا خود را دكتر در رشته ي فلسفه معرفي مي كند كه ارزش دانشي ندارد
  مي باشد ؟ديني فلسفه فريب ا پندارهاي  در كجاي دني.
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افشاي ديپلم هاي تقلبي به نام دانشگاه آكسفورد ، كه تني چند از ماليان با اين 
گواهينامه ساختگي به وزيري و استادي دانشگاه رسيدند ، چهره ي واقعي ماليان 

  .دزد و دغل را آشكار مي كند 
  

  برپا شده است  كه دموكراسي در پيشرفته ترين كشورهاي جهان ،
در فرانسه پير بره . و بي ارج كردن مردم پيشينه ندارد دينمداران  برتري جويي ،

 و مونوري وزير آموزش فرانسه ،ست وزير فرانسه ، امور اقتصادي و نخگوا وزير 
 از ايان دوره ي ابتدايي بوده ، ولي با كوشش خستگي ناپذيرپاهينامه ي داراي گو
ژرژ مارشه دبير اول حزب . دند پر تجربه فرانسه شاران برجسته و سياستمد

  . بوده است كارخانه كمونيست و سخنران نام آور و نماينده مجلس فرانسه ، كارگر 
  
  

 سال ، با احتساب دوره ي نمايندگي ، نشان از آن دارد ، كه 75ت ـ  شرط سني 
 ، شور آلمان در حالي كه در كماليان تا روز مرگ مي خواهند سربار مردم باشند ،

 افزوده بر . سال فراتر برود 65حد اكثر سن در پايان دوره ي نمايندگي نبايد از 
و برپايه ي اعتماد شگي نيست ، ايندگي در بنيادهاي سياسي شغل هميآن نم
 ، به همين انگيزه هيچ شهروندي نمي ندان براي يك دوره ي كوتاه مي باشدشهرو

   . برگزيده شودتواند ، بيش از دوبار به نمايندگي
  

بنابراين اگر ماليي در حوزه ي . ج ـ  نداشتن سو شهرت در حوزه ي انتخاب 
 ، اين  ، كه شيوه ي زندگي ماليان است مرتكب فسق و فجور شودديگري 

  .زشتكاري مانع نامزدي او نمي شود 
  

چ ـ  بي بهره كردن شهروندان نابينا ، كر  و الل با پيشرفت دانش پزشكي كاري 
، كه مركز  نا بينا لوي خزايلي ، يكي از فرهنگياندر دوره ي په. خردانه است ناب
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 بدون .برگزيده شد مجلس برپا كرده بود به نمايندگي آموزش بزرگي در تهران 
  .شك ، نمايندگي  او در مجلس براي تامين حقوق معلولين بسيار كارساز بود 

  
 ، كه نمايندگان در مجلس كور ،  ماليان دغل خواستار آنندواقعيت اين است ، كه 

    . خامنه يي باشند خواسته هاي و تسليم و الل بودهكر 
  

 به سان معركه گيرها بيرون آوردن نام هايي است ، كه ي نگهبان شورا خ ـ  نقش 
، همان تا امروز به همين انگيزه از روز نخست . شورا داده است اين خامنه يي به 

گيري از كيسه ي معركه  و چماقداران بسيجي  ماليان و نزديكان خامنه يي
    .شوراي نگهبان بيرون آمده اند

  
نام الويري يكي از سرسپردگان خميني را شوراي نگهبان در چند سال پيش ، 

 ماليي از نزديكان خميني ، از رييس شوراي نگهبان  مي پرسد ، حذف مي كند ، 
براي چه او را حذف بوده   با اين كه وي تاييد شده و نامش روي سياهه خميني

  كرده ايد ؟ 
  

شمار نمايندگان خامنه يي از سرسپردگان گاه شمار.  به روشني آشكار مي شود 
د ن ناگزير مي شود ، از رهبر بخواهد ، كه چ ، شوراي نگهبان مجلس فراتر مي رود

براي هر حوزه ي براي فريب مردم نا آگاه ، خامنه يي . تن زيادي را كم كند 
، ولي  براي نمايش و جنگ زرگري انتخاباتي بر مي گزيندابات چند نامزد را انتخ

و وزارت اطالعات و امنيت ، بايد برگزيده شود خامنه يي به خواست نامزدي كه 
   .د ن مي كناو پربه نام را صندوق هاي راي  ، پاسداران

  
 ، در همه ، هر نماينده در برابرمردم مسيول است و حق دارد  84برابرماد د ـ  

 قانون بي 86افزوده بر آن در ماده . كارهاي داخلي و خارجي اظهار نظر كند 
براي اساس ، نمايندگان براي انجام وظايف نمايندگي در اظهار نظر كامال آزادند و 
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 بنابر .نمي توان تعقيب و توقيف كرد آنان را  در مجلس اظهاركرده اند ، آن چه ، 
رون از مجلس پيشنهادهاي خود را بازگو كند قابل پيگرد اين اگر نماينده يي در بي

 آمده است كاهش داده  ، 84كه در ماده اين آزادي بيان را  ،  86 ماده ي . است 
در هنگامي كه شيخ اكبر رفسنجاني . و منحصر به وظايف نمايندگي كرده است 

ي نماينده ي بويين زهرا ، كه در دوره مال حميدزاده رييس مجلس بود ، 
، خطاب به رفسنجاني شته بود ذاگ شاه سال ها تبعيد و زندان را پشت سر

داختيم ، اكنون ، ما در برابر بيداد شاه ايستاديم و بهاي گراني پرمي گويد 
شيخ از اين . د برمردم اعمال مي كنيرا ساد وخشونت ها همان فشما 

اده شود ، به براي اين كه به اين انتقادها پايان د  ، وهسرزنش برآشفته شد
 خواسته مي محافظ اووسيله ي ايادي خود در سپاه پاسداران  از پاسدار 

 ، در گزارشي او را متهم به تجاوز به همسرش نمايد ، اين نقشه به  شود
در زندان وي انجام رسيد و حميدزاده به زندان افتاد ، ولي از آن جا كه 

 ، در زندان  به افشاگري با بيدادگران را آموخته بودهاي شاه راه مبارزه 
، او دستور داد ان زندان ريكي از ماموبه شيخ اكبر رفسنجاني  . ادامه داد

  در زندان خود كشيكرده و در رسانه ها بنويسند ، ويرا با ملحفه خفه 

نمونه ي ديگر قاسم شعله سعدي نماينده شيراز ، كه واليت . كرده است 
بازداشت او را انتقاد قرار داده بود ، فقيه ساخته وپرداخته خميني را مورد 

از ترس سركوب بدون شك خويشان  و نزديكان آنان . جه دادند و شكن
اين است مصونيت سياسي نمايندگان مجلس . بيشتر ، خاموش مانده اند 

  .در حكومت فاشيستي فرقه شيعه 
  

لس  بي اساس ، پس از انجام انتخابات ، تشكيل نشست مج  نوشته65برابر ماده 
  .رسميت دارد با دو سوم نمايندگان 
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  بي اساس ، مصوبات مجلس نبايد مغاير با اسالم باشد ،  نوشته85برابر ماده ر ـ  
 تن 12  بي اساس ،   نوشته 96ماده در . .تشخيص آن با شوراي نگهبان است 

 خود كامه  مستقيم و يا با به دستور او وي خليفه ياعضاي شوراي برگزيده از س
.  سپرده است ،از سوي او رييس قوه ي قضاييه شده  كه  سوي مالي ديگرياز 

 تن مالي بي 6علين و  تن مالي با عبا و ن6اعضاي آن را به دو دسته تقسيم كرده 
زيرا كسي كه كارشناس حقوق مي شود ، نخستين اصلي را كه فرا مي دستار 

 نه مشتي سداري كند ، از حاكميت مردم و نياز هاي آنان پاگيرد ، اين است كه 
  . پيش تحميل شده ي دكانداران دين پندارهاي قالبي و از 

  
ه پاسداري از  پندارهاي تحميلي فرقه وه نخست را صالح ببا اين تقسيم بندي ، گر

نوشته  تنها صالحيت تشخيص ناهمساني ، بي دستار گروه دوم ماليان شيعه و 
كه آن نيز برگرفته ازهمان  ، است ماليان  بي اساس هاي مجلس با نوشته

گواه آن است اين نقسيم .    مي باشد ، محدود شده است ان باديه نشينپندارهاي 
و رسيدن به ، براي خوش آيند خميني ماليان  بي اساس ، كه نويسندگان نوشته

   .بازگو كرده اندهمان چرند و پرند هاي فرقه شيعه را شغل و پول هاي بي حساب 
  

 ي قانون عادي بارهاي آزاد جهان براي پي بردن به ناهمسانقانون اساسي كشو
، كه باالترين مرجع حقوقي است و عالي قانون اساسي  ديوان قانون اساسي ،

 قاضي ديوان عالي ،اعضاي آن از ميان پرتجربه ترين و كارشناسان زبده ي حقوقي 
ژه حقوق يو استادان حقوق و به ودادگستري  و نام آور هكشور ، وكالي برجست

و است  قطعي  و راي اين ديوان برگزيده مي شوند ،با راي همگاني مردم اساسي 
  .بيدرنگ بايد اجرا شود 

  
، براي اين كه مبادا شورا تصميمي بگيرد ، كه ماليان بي اساس نويسندگان نوشته 

شات او شيوه ي ممقطعي ندانسته را نباشد ، راي آن خودكامه ش آيند خليفه خو
، شورا بايد راي خود را به مجلس بفرستد ، اگر مجلس نپذيرفت فته و را پيش گر
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، كه اعضاي شوراي در پوشش شوراي مصلحت در شوراي ديگر من در آوردي 
 است در كدام قانون ديده شده. شود مي د ، بررسي نعضويت دارنيزنگهبان در آن 

 كند ؟  دراين ، يك قاضي در مرحله ي دوم ، درباره ي رايي كه داده تجديد نظر
مي باشند و همه مايشي حكومت فاشيستي ، همه ي ارگان هاي پيش بيني شده ن

    .چيز به ابتذال كشيده شده است 
  

.  بي اساس ، برقراري حكومت نظامي را ممنوع كرده است   نوشته 79در ماده ز ـ 
 قت مجلس براي سيفتنها دولت مي تواند در هنگام جنگ وموارد اضطراري با موا

  . رار كند برقروز محدوديت هايي 
  

 راه فريب و نيرنگ ، با نوشتن اين ماده ، و نويسندگان سرسپرده به او خميني 
 50 هزار نيروي انتظامي ، 500 كه بادر كشوري . ديگري را در پيش گرفته اند 

 هزار مامور مخفي وزارت اطالعات و امنيت ، يك ميليون سپاهي پاسدار وبسيجي ، 
واواك « در هر شهر وبرزني و   به راه انداختهگري را روي مخوف و سركوبچنين ني

پدر ومادر وفرزندان از و خبرچين هايي دارد و خميني نابكار از آن فراتر رفته » 
ستگي ترين پيوند خويشاوندي ، مهر و دلبمي خواهد ، كه با زيرپا گذاشتن بديهي 

به يون مال  كنند و با فرستادن يك ميلفرخويي را به دور اندازند ، ويكديگر را افشا
روستاها ، هر شهر برزني با برپايي مسجد ، تكيه ها ، در دورترين نقاط كشور ، 

 ، آيا دارندافزوده بر تبليغات خرافات و بازگويي پندارهاي فريب ، مردم را زير نظر 
        ؟ استنياز به اعالم حكومت نظامي ،   چنين نيروي اهريمني با
   

 حكام اسالمياهستي خود را در، كه ماليان دغل  بي اساس  اين نوشته در
در كدام و پيوسته براي پاسداري از آن ها شعار مي دهند ، ، جستجو مي كنند 

را تشكيل جهان يك از فرقه هاي اسالمي كه شمار پيروانشان بيشترين مسلمانان 
 امام  ان آمده است ؟به ميمام پنداري مي دهند ، سخن از امام و از همه بدتر ا

در آن هم چنان رفته و چاه هاي بويناك سامره  سال پيش به 1100كه خيالي  
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، در كدام  است ساخته و پرورده ي انگليساين امام دروغين كه . زنده مانده است 
در نزد آمده است ؟ چرا ، يهوديان ، كه قران برگرفته از آن است ي نوشته 

انشان سد برابر فرقه شيعه است چنين امام من در شمار پيرومسلمانان تسنن كه 
  آوردي وجود ندارد ؟

، كه  را نادرست خواند ، خميني هنگامي كه مال شريعتمداري اين پندار دروغين
 دي او كمر بست و حزب خلق مسلماندر آرزوي ساختن كاخ خالفت بود ، به نابو

  تبريز را بر سر او خراب كرد ؟
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  ياسي ـ  احزاب سدفتر چهارم
  

 فته يدر كشور هاي پيشراحزاب سياسي  ويژگي هاي ـ    نخستبخش 
  جهان 

  
  نقش احزاب سياسي در دموكراسي   ـ   1

نگر به اين كه ، حاكميت برخاسته از شهروندان است ، در دموكراسي به شيوه با 
 بتوانند آزادانه دان شهرون،  در انتخابات  نيم مستقيم كوشش بر اين است كهي

به همين  فرنود  گزينش   . د را در بنياد هاي سياسي برگزيننددگان خونماين
. شهروندان در بنيادهاي سياسي كشور با  آراي همگاني شهروندان انجام مي شود 

اصل اكثريت آراي شهروندان در كادر احزاب سياسي ، برپايه ي بن مايه هاي زير 
   .پا شده است بر
  

زبي اصل بنيادي دموكراسي است و شهروندان در دموكراسي نيم مستقيم ، چند ح
شدني است ، انجام بايد بتوانند نامزدهاي خود را برگزينند ، اين گزينش هنگامي 

را براي ي خود را به روشني بازگو كرده و نامزدهايي كه احزاب برنامه هاي سياس
گزينش پيشنهاد كنند ، كه شهروندان از آگاهي هاي سياسي و فعاليت هاي آنان 

براي اين كار .  داشته باشند و بتوانند ، از ميان آنان برترين را برگزينند آگاهي 
شوند و آزادانه فعاليت و فراگير  بايستي بتوانند برپا شده سياسي بزرگ ، احزاب 

ديگر آن كه در برپايي آن ها ، اصل بنيادي سكوالريسم تضمين شده باشد . نند ك
.  

  

  تعريف حزب سياسي  ـ    2 
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 ب سياسي  به گروه شهرونداني گفته مي شود ، كه با انديشه ي فرزاني وحز
  . سياسي يكسان به گونه يي سازمان يافته براي رسيدن به حاكميت مي كوشد 

  
ود با اين ويژگي حزب سياسي از گروه هاي فشار و گروه هايي كه براي منافع خ

يچ روي قصد رسيدن به اين گروه ها به هزيرا  . فعاليت مي كنند متمايز مي شود
و در هرجا كه منافع كشور هاي بيگانه و شركت ها ايجاب كند .  حاكميت ندارند 

بي ها در ال. ات دولت ها به هرنامردمي تن مي دهند ، با برپايي گفتگو با مقام
اياالت متحد امريكا بسيارگسترش يافته اند و در كشورهاي اروپايي كم وبيش 

شده است ، با آشنايي كه در ظريف وزير خارجه ماليان  از هنگامي كه .فعالند 
معاون رييس جمهوري آمريكا دارد ، پس از كنفرانس » ژوزف بيدن « امريكا با  
 ميليون دالر باج داده است ، كه هرچه زودتر ممنوعيت هاي مالي 200ژنو به او 

در افزوده بر آن چند سال كه . عليه حكومت فاشيست مال ها بر داشته شود 
امريكا زندگي كرده و همواره لوبي ماليان در اين كشور بوده است ، نامه يي به 

ز آنان خواسته لوبي ماليان شوند و با مريكايي ايراني االصل فرستاده و اوكالي ا
 هواپيما 600قطعيگرفتن كميسيون با شركت هواپيما سازي بوينيگ براي خريد 

 ايران  و با شركت هواپيمايي الكهيد  هواپيما براي خطوط هوايي600پيشنهاد  و
افزوده بر آن ماليان بر آنند با . براي خريد هواپيما هاي نطامي تماس بگيرند 

داللي اين وكالي خود فروخته با شركت هاي امريكايي در همه ي زمينه هاي 
  .  برقرار كنند هصنعتي و بازرگاني ، تماس و رابط
نه شرقي ، "    و روس ها ،  عليه انگليس تو خالي پس از چند سال كه شعار هاي 

شعار هاي عليه به فراموشي سپرده شده است ، در آينده ي نزديك " نه غربي
 ،  مي شوداليان با اياالت متحد امريكا به فراموشي سپردهماه عسل مامريكا با آغاز 

 و ناگفته نماند ، كه شعار هاي عليه اسراييل دروغي آشكار براي فريب مردم نادان
جنگ ايران و عراق ، اسراييلي ها نياز هاي جنگي  زيرا در خوش باور است ،

راييل اسهاي  از ياري بخشي»  واتر گيت «  ر و صدايماليان را تامين كردند و س
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وكالي يهودي در ،  سال دروغ و نيرنگ ماليان 35در درازاي . به ماليان بود 
       . و مي باشند سراسر جهان در دادگاه ها دركنار ماليان بوده

  
   احزاب سياسي برپايي

 ترسايي ، اساسنامه و آرمان هاي 1901 در حقوق فرانسه ، برابر قانون اول ژوييه 
  .حزب سياسي بايد به ثبت برسد 

 بودن وضع مالي حزب چنين  ترسايي ، درباره ي روشن1988 مارس 11قانون 
 ، حزب داراي شخصيت برپايي و فعاليت هاي حزب آزاد است: ده است مقرر ش

حزب سياسي براي انجام . حقوقي است و داراي حق رجوع به دادگاه ها مي باشد 
فعاليت هاي خود مي تواند ، اموال منقول و غيرمنقول را به رايگان به پذيرد و يا 

  .كمك هاي مالي دولت را  ديوان محاسبات كنترل نمي كند . خريداري كند 
  

  ترسايي ، بازگويي هاي انديشه 2008 ژوييه 22زنگري قانون اساسي فرانسه در با
هاي متفاوت سياسي ، شركت منصفانه ي احزاب و گروه هاي سياسي  در 

  . دموكراسي را تضمين مي كند 
 ترسايي ، ديوان اروپايي حقوق بشر ، در باره ي  احزاب 2003 فوريه 13در 

كه دارند ، دموكراسي احزاب سياسي با نقش مهمي ، : سياسي  يادآور شده است 
را تضمين مي كنند ، زيرا يگانه  بنيادي هستند ، كه به حاكميت مي رسند و مي 

احزاب سياسي ، با طرح . توانند تاثير مهمي بر رژيم سياسي كشور داشته باشند 
هاي كلي كه براي جامعه پيشنهاد مي كنند ، هنگامي كه به حاكميت برسند ، 

به همين انگيزه ، احزاب سياسي از سازمان . ام برسانند مي توانند ، آن را به انج
در اين ديوان  ترسايي 2005 ژوييه 6هم چنين در .  هاي ديگر متمايز مي باشند 

يك حزب سياسي مي تواند زمينه ساز تغيير : پرونده ي ديگري تاكيد مي كند 
راه هاي  ـ 1 اين كار براي. قانونگزاري ،  قوانين عادي و قانون اساسي بشود 

  ـ  تغييرات 2. هم آهنگ باشد بايد  قانون و دموكراسي پيشنهادي براي 
  .پيشنهادي بايد همسان با اصول بنيادي دموكراسي باشد 
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  : قابل توجه است از تعريف حزب  دو نكته

  سياسيسازمان حزب   ـ   الف
  

زوده اف. اين عنصر به خوبي آشكار است  ، حزب سياسي يك سازمان بنيادي است 
 شهروندان برجاي بماند  و در ميان ، بر آن ، حزب بدون سازمان نمي تواند

 رسيدن به حاكميت موثر باشد و در اجراي يك پروژه ي جايگزين شود و پس از
 ترسايي گوياي آن 1902گفته ي لنين در سال . سياسي پشتكار داشته باشد  

سيه  شورش به راه مي اندازيم  ا  درروه ما يك سازمان انقالبي بدهيد ، ت ب": است 
".   
  

   ي سياسي حزب برنامه ها ـ  ب
   

موريس هوريو حقوقدان نام آور فرانسوي .  حزب يك گروه سازمان يافته است  
بنابراين . اين سازمان ها در خدمت يك انديشه ي سياسي مي باشند : مي گويد 

شهروندان را به خود براي اين كه حزب بتواند به حاكميت برسد ، بايد  بتواند 
راستاي حزب در كار هنگامي انجام پذير است ، كه اين . جذب كند و فراگير شود 
ا گزينه هاي برداري از انديشه هاي سياسي شهروندان و بآرمان هاي خود با بهره 
هايي درتامين خواسته ها و نيازهاي شهروندان و جامعه سياسي شايسته ، برنامه 

  .ي آن به گونه يي موثر و كارساز به هدف هاي خود برسد فراهم كرده و با اجرا
  

چند حزبي گوهر دموكراسي است ، و براي اين كه احزاب بتوانند هدف ها و 
را  بازگو كنند ، بايد مستقل و از آزادي كامل برخوردار ) برتري ها ( اولويت ها 

  .  باشند 
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ير قابل تحمل پافشاري  و غ، اگر احزاب به دگرگوني همه سويهبايد يادآور شد 
لترناتيو آن يگانه آ. كنند ، دموكراسي به خطر مي افتد و مسئله آفرين مي شود 

 ، در غير اين صورت به حزب سياسي از تندروي خودداري كنداست ، كه 
  .دموكراسي آسيب مي رسد 

  

  آزادي خواهي سياسي  ـ    4
  

اجتماعي دي و آزادي دربرگيرنده ي آزادي هاي بنيادي شهرونآزادي خواهي ، 
. كديگر پيوسته اند آزادي خواهي سياسي و چند حزبي به ي. احزاب سياسي است 

نقش در دموكراسي ) راديو وتلويزيون (  و رسانه هاي گروهي آزادي روزنامه ها
  . بنيادي دارند 

  
 اكثريت پارلماني  ، كه بهبراي اين كه اقليت پارلماني اين شانس را داشته باشد

روزنامه ها و رسانه هاي همگاني ره گرفتن از حزب اقليت ، بايد بتواند با به. برسد 
، با ارايه ي برنامه ها و نشان دادن نارسايي هاي ) راديو و تلويزيون و انتر نت  (

الترناتيو ( اين شيوه ي كار زمينه ساز تناوب . اكثريت ، شهروندان را متقاعد سازد 
ت خود ، پس از ارزيابي برنامه ها و راه كارهاي مي شود و شهروندان  در خلو) 

  . د نحزب ، راي خود را به صندوق راي ها مي ريز
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 اگر حزب اقليت از اعتماد شهروندان بهره مند شود ، به  پس از شمارش آرا
  .خواست آنان اكثريت هستي مي يابد 

   
پس از به دست آوردن اكثريت قانوني ، ولو با يك از نگر حقوقي ، نامزدهاي حزب 

راي اضافي ، برگزيده مي شوند ، ولي هر نماينده و يا هر حزبي كه داراي آراي 
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 به آساني بر احزاب ديگردر انتخابات بيشتري از ميزان قانوني باشند ، از آن جا كه 
   . بيشتري برخوردار مي شوند و پشتيباني پيشي گرفته اند ، از ارج 

  
به درستي ، اين  بن مايه ها ، زمينه ساز آن مي شود ، كه دموكراسي به 

 سياسي گوهر يدر اين ميان بايد يادآور شد ، اگر چند حزب. شايستگي برپا شود 
راكندگي آراء را به دنبال دارد  نه تنها پ است ، ولي شمار زياد احزاب ، دموكراسي

 آفرين مي شود و آنان ، به روشني ، گزينش برترين حزب براي شهروندان دردسر
بهترين راه كار آن است كه دو . و با شناخت بايسته نمي توانند تصميم بگيرند 

حزب سياسي فراگير وجود داشته باشد ، در چنين وضعيتي ، حزب اقليت به 
و امريكا اياالت متحد بريتانيا ، كشورهاي . ني شهروندان را متقاعد مي كند آسا

ي دو حزب بزرگ مستقل و آزاد مي باشند و از دو شرط باال آلمان كه دارا
به خوبي دوام يافته آزادگي برخوردارند ، يكي از داليلي است ، كه در اين كشورها 

  .است 
  

افزوده بر اين بن مايه ها ، هنگامي دموكراسي هستي ميابد و نقش سازنده يي در 
بوده و از  آگاه هروندان باسواد بهبود زندگي شهروندان و آباداني كشور دارد ، كه ش

  . داشته باشند  چه در كشور و جهان مي گذرد شناخت بايستهآن
  

ن  به شايستگي از يك گزينش خوب و آگاهانه هنگامي كارساز است ، كه شهروندا
نده و بينش آفريننده ، برنامه ها و راه كارهاي احزاب را به دو گوهر خرد ساما

د ، تيجه با آگاهي فرهنگي و با تجربه يي كه اندوخته اندرستي ارزيابي كرده و در ن
  . حزب شايسته را برگزينند بتوانند به گونه يي آشكار

  
به آساني پي مي بريم ، در كشورهاي آزاد جهان ،  دكانداران دين  با داستان هاي 
دروغين و خرافات نتوانسته اند شهروندان آگاه  و خردمند را به فريبند و در دو 

و زندگي تماعي  اجاپاك كشيش ها از بنيادهاي سياسي ،گذشته كه دست نسده 
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دكان دين از رواج افتاده است ، هيچ شهروندي به خود پروانه كوتاه شده است ، 
د و همگان با كارهاي وشا دينمداري سربار وطفيلي جامعه بنمي دهد ، كه ب

بايسته ي ثروت در سازنده كشور را آباد كرده و با شكوفايي اقتصادي و تقسيم 
  . جامعه رفاه و آرامش را در كشورحكم فرما كرده اند 

  
شكننده   ، كه دموكراسي يك بنياد حقوقي نو و مي شودبا چنين برداشتي آشكار

به درستي ، دموكراسي ره آورد سده ها كوشش فيلسوفان ، حقوقدانان ، . نيست 
 ي پندارهاي واپسگراي به وارونه. انديشمندان و جانفشاني مردم آزاده است 

با . ماليان ، دموكراسي محدود به كشورهاي غربي و يا سرزمين ويژه يي نيست 
گسترش انديشه هاي آزاديخواهي و پايان دادن به بيداد حكومت هاي خود كامه 

 ، ست دينمداران از دخالت در بنيادهاي سياسيي شاهي و كوتاه كردن د
زاده ي بسياري از كشور ها با جان ودل آن ، مردم آشهروندان و زندگي اجتماعي 

سودجو ، كه  آگاه شدن مردم را مرگ حكومت  ماليان دغل و. را پذيرا شده اند 
سگراي ديني و خرافات و فاشيست اسالمي  مي دانند ، با گسترش پندارهاي واپ

 تني چند پول پرست ايراني ستيز ، در روزنامه هاي خود و در تلويزيون اجيركردن
دموكراسي را برخاسته از كشورهاي غربي مي دانند كشور ، درون و بيرون از هاي 

اين .  ست راسي با جامعه ي ايراني سازگار نيو چنين وانمود مي كنند ، كه دموك
ياوه گويي ها تازگي ندارد و از آغاز برپايي جنبش آزاديخواهي مردم ، در دوره ي 

، با دانش ودانش ي به مخالفت برخاستند  دموكراسماليان نه تنها با برپايي ، قاجار
 در آموزي ، راه آهن ، برپايي بانك و هر نو آوري در جامعه به دشمني پرداختند و

از هر نيرنگ و نامردمي كوتاهي نكردند ، تا آن جا كه براي رسيدن به اين كار 
 خواسته هاي اهريمني خود ، با دادن فتواي شرك و ارتداد انديشمندان و مبارزان

از كشور كردند ويكه تاز ميدان شدند  و مردم را كه براي برپايي  را ناگزير به فرار
هاي شهروندي ، اجتماعي و دموكراسي جانفشاني كرده بودند ، از آزادي و برابري 

و حق دادن راي كشور  برگزيده شدن در بنياد هاي سياسي  حق"حق حاكميت 
 را با نام بي بهره كردند و قانون اساسي  " به نامزدهاي برخاسته از ميان شهروندان 
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به ابتذال كشيدند و ) مشروط به همساني با پندارهاي فرقه شيعه كرده ( مشروطه 
.  

  
كه با نوآوري و برابري و آزادي و حق حاكميت مردم مخالفند و مي ماليان دغل 

 گويند دموكراسي را مردم فرنگ آورده اند به درد خودشان مي خورد و با مسلك
  . اسالمي درتضاد است 

  
استادان برجسته ي حقوق اساسي جهان براين به وارونه ي اين دروغ آشكار ، 

پندارند ، به دنبال جنبش هاي آزاديخواهي و بيداري مردم در كشورهاي جهان ، 
  . دموكراسي در بسياري از كشور ها برپا شده و جنبه جهاني به خود گرفته است 

  
  ياسي بزرگپيدايش احزاب س  ـ  5 

  
 ، هرگاه در جامعه يافته به نام حزب وجود نداشتيك نهاد سازمان در گذشته 

تنهايي توان   شهروندان به  به ساماني هايي بروز مي كرد ودشواري ها و نا
نداشتند ، تني چند از شهروندان كه آرمان هاي مشتركي را رويارويي با آن 

 و براي زمان كوتاهي گروهي تشكيل داشتند ، ابتكار عمل را در دست مي گرفتند
. دشواري ها را از ميان بردارند ، ياري همه ي شهروندان  با همكاري ومي دادند تا 

 و ادامه ي فعاليت هاي ديگر تحميل خواسته هاي خودبه همين انگيزه به دنبال 
  .نبودند 

  
 شاه ، گردنكشان ،جنبش هاي آزادي خواهي كه براي پايان دادن به بيداد 

آغاز شد ، ضرورت برپايي يك نهاد سياسي سازمان يافته و و كشيش ها توانمندان 
يي احزاب سياسي مستقل و آزاد ديرپاي را آشكار كرد و در درازاي زمان به برپا

   . كشيده شد
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نگري كوتاه به دگرگوني و پيشرفت احزاب سياسي نشان مي دهد ، كه حزب 
  :ست سياسي با ويژگي هاي زير هستي يافته ا

  
 ـ  تشكيل هسته ي مركزي حزب ، بنيادگزاران با هم پرسي و رايزني الف

بايكديگر نخست اساسنامه و آرمان هاي حزب را نوشته و در يك نشست با 
  .هدف هاي حزب را بازگو مي كنند  فراخواني شهروندان ، ضرورت برپايي و

 ي حزب را به   ـ  در استان ها و شهرستان ها ، با همكاري شهروندان شعبهب
  .گونه يي كه در اساسنامه پيش بيني شده است ، برپا مي كند 

ه آن ، نشست   ـ   براي فراگير شدن حزب در كشور و پيوستن شهروندان بپ
يه وتحليل رويدادها ي سياسي در كشور وجهان ، نقش هاي ماهانه  ، با تجز

 و آزادي ها و شهروندان در بنيادهاي سياسي و برخورداري همگان از برابري
  .حقوق بنيادي ، آنان را به همكاري در ارگان هاي حزب فرا مي خواند 

 ـ  با فراگيرشدن حزب در جامعه ، در هنگام  انتخابات ، حزب با معرفي نامزدها  ت
اراده  و خواست خود را براي در دست گرفتن حاكميت به تنهايي و يا با هم آوايي 

  .احزاب ديگر بازگو مي كند 
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، به پيدايش احزاب سياسي فراگير و پويا ، در درازاي سده گذر از انديشه سنتي 
  . ترسايي به انجام رسيد 19ي 

به درستي ، پيدايش و گسترش احزاب سياسي نتيجه ي مستقيم  پذيرفتن حق 
  . راي همگاني در قانون اساسي كشورهاي آزاد جهان بود 

  
ا اين كه ، بنيانگزاران انقالب بزرگ فرانسه ، با تشكيل احزاب مخالف بودند و ب

احزاب را به گروه هاي تندرو تشبيه مي كردند و براين انديشه بودند ، كه احزاب 
  ، نمايندگان مجلس ، كه آرمان ندسياسي  با نمايندگي در پارلمان سازگار نيست
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و )  ديالوگ ( ي هم پرسي و رايزني  ها و خواسته هاي مشابهي داشتند ،  برا
اين شيوه ي . گزينش  كار بايسته  در پارلمان ، نشست هايي برگزار مي كردند 

اي سياسي هميشگي در پارلمان برپا گروه هكار هم چنان دنبال شد و سرانجام 
  .  ولي هنوز در قانون پيش بيني نشده بود شد ، 

  
بگان و انديشمندان ، كه براي پاسداري همزمان در شهرستان ها و استان ها ، نخ

 هاي سياسي را  ارزيابي مي كردند ، از ارزش ها و دست آوردهاي انقالب  ، رويداد
در هنگام برگزاري انتخابات ، در هر كوي و برزن انجمني براي پشتيباني از 

نامزدهايي ، كه آرمان هاي مشتركي داشتند برپا مي كردند ، اين انجمن ها پس 
زيرا نمايندگان  . ندتخابات ، كه ديگر كارآيي نداشتند ، از ميان مي رفتاز ان

را كنترل مي كنند و به ان بودند ، كه اين انجمن ها  رفتارشمجلس بر اين پندار 
جلس لي در اين ميان تني چند از نمايندگان مو . سيب مي رسانندآزاديشان آ
  .دند دامه دا ا با انجمن كوي و برزن همكاريبه همچنان 

   
 راي  ، شمار راي همگاني شهروندان را پذيرفتپس از اين كه قانون اساسي حق

ند  دنبال آن  هزينه هاي انتخاباتي چ ، و بهدهندگان افزايش چشمگيري پيدا كرد
بهره مند شدن از كمك هاي مالي    برابر شد ،  نامزدهاي انتخاباتي  براي 

  .آوردند شهروندان به انجمن هاي كوي و برزن روي 
  

در اين ميان انجمن هاي كوي و برزن داراي نقش  مهمي در برگزاري انتخابات 
شدند و براي هم آهنگي و همكاري برآن شدند ، كه به يكديگر به پيوندند و براي 

زمينه ساز پيدايش اين كار ، يك ارگان  مركزي همĤهنگ كننده  تشكيل دادند و 
   .احزاب سياسي شد

  
 ترسايي  در اياالت متحد امريكا ، احزاب سياسي 1830 در سال براي نخستين بار

 ترسايي ، با اصالح  قانون انتخابات  در 1832سپس در سال . تشكيل شد 
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 ترسايي احزاب سياسي در اين كشور 1870 تا 1840انگلستان ، در سال هاي 
خستين  ترسايي حزب راديكال و راديكال سوسيال ، ن1901برپا شد و در سال 

   . در فرانسه برپا شدند،حزاب سياسي ا

  
نويسنده  ، استاد ( نخستين احزاب سياسي كه تشكيل شدند ، احزاب كادر 

بود و نه احزاب انبوه ) دانشگاه ، فيلسوف ، وكيل دادگستري و نخبگان ديگر
و نمايندگان مجلس ابتكار را در دست ...) كارگران ، كشاورزان و ( شهروندان 

در اساسنامه ي حزب . بودند ، كه حزب را زير نفوذ خود نگهدارند گرفتند و بر آن 
. سمت هاي دبير حزب كم و بيش با نمايندگان مجلس در هم آميخته بود 

نمايندگان مجلس روابط ويژه يي با انجمن كوي و برزن حوزه ي انتخاب خود 
نمايندگان مجلس نمي خواستند از خط مشي و سياست حزب پيروي . داشتند 

  .ند كن
  

پاره يي از احزاب فراتر رفته ،  و از نامزدهاي حزب مي خواهند ، كه استعفا نامه 
 و در اختيار حزب قرار ي احتمالي بدون تاريخ امضا كردهي خود را از نمايندگ

اگر نمايندگان مان ها  اين كار را منع كرده و ولي آيين نامه ي داخلي پارل. دهند 
در مجلس تاييد نكند ، دبيرخانه مجلس اهي آن را مستعفي  صراحتا و به طور شف

  .د دانآن را باطل مي 
  

ولي اگر نماينده يي خط مشي و سياست حزب را زيرپا بگذارد ، حزب مي تواند ، 
  .او را از حزب بركنار كرده و يا با نامزدي دوباره ي او مخالفت كند 

  
هرگونه ابهام به دور باشد  هنگام برپايي احزاب سياسي ، اساسنامه ي آن ها بايد از 

  .و نمايندگان مجلس بايد صرفا  بازگو كنند ه ي سياست حزب  باشند 
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طبقات بسيار محروم جامعه نمايندگان خود را به پارلمان مي فرستند ، به وسيله 
 از منافع توده هاي ني از پارلمان مي خواهند ، كهي نمايندگان با صراحت و روش

  .ان مي باشند ، پشتيباني كند بينوا كه نمايندگان آن
  

نقالبي  ا" حزب كمونيست و فاشيست  "ه يي از احزاب توده هاي محروم  پار
 و برآنند با زور به قدرت برسند ، در روسيه حزب بودن خود را آشكار كرد

كمونيست ، در ايتاليا  و آلمان حزب هاي فاشيست و ناسيونال سوسياليست ،  به 
  .مت ديكتاتوري خودكامه را بر شهروندان تحميل كردند حاكميت رسيدند  و حكو

  
در كشورهاي اروپاي غربي ، احزاب سوسياليست ، سوسيال دموكرات و احزاب 
خواهان تقسيم زمين ميان كشاورزان ، مي كوشند در انتخابات با راي مردم به 

 ترسايي ، 1924نتيجه ي حكومت آن ها در انگلستان در سال .  حاكميت برسند 
 ترسايي ، كوتاه و نا 1936 ترسايي و در فرانسه در سال 1928در آلمان در سال 

 در واقع ، هستي ساده ي آنان و رقابتي ، كه احزاب سنتي در . ود اميد كننده ب
برابر شهروندان دارند ، احزاب را ناگزير مي كند كه مفهوم قدرت را دگرگون كرده 

   .د به وجود آورنو براي دولت وظايف جديدي
  

  نوآفريني در نقش دولت ـ     7
  

دي افزايش روزافزون توده هاي مردم در صحنه ي سياست ، دگرگوني ژرف و بنيا
تند ، برآن  نخبه گاني كه حكومت را در دست داش.در نقش دولت به همراه داشت 

 اختيارات دولت ، زمينه ساز آزادي اقتصادي شوند ، كه تا شدند ، با كاهش دادن 
توده هاي مردم ، با . داشته و يا از آن سود مي بردند خود  در كنترل آن زمان

تاكيد به  نقش سياسي دولت ، براين انديشه بودند ، براي جلوگيري از شكاف روز 
اقتصاد لگام گسيخته را جلوي افزون ميان توانگران و توده هاي مردم ، دولت بايد 

   .  با اتخاذ  تدابير  قانوني بگيرد، ، كه همه ي نابرابري ها از آن ناشي مي شود 



 ٢٦٤

  
 و كانتون هاي سويس ، براي  امريكا ابتكار مردمي ، كه قانون اساسي اياالت متحد

داده است ، پس از جنگ جهاني اول ، ي در قانون اساسي به شهروندان بازنگر
  .زمينه ساز پيدايش اصطالحات تازه ي حقوق شد ، و نقش تازه يي به دولت داد 

  
به سان اعالميه هاي حقوق بشر وشهروند فرانسه ، انين اساسي اين كشور ها در قو

 برابري ، :ان با تاكيد بر حقوق طبيعي مردم حقوق و آزادي هاي بنيادي شهروند
آزادي انديشه ، آزادي مطبوعات ، آزادي برپايي اجتماعات ، آزادي رفت و آمد ، 

گي خصوصي آنان و منع وارد منع بازداشت هاي خودسرانه ، ارج نهادن به زند
  .  ، برابري زن و مرد را پذيرفتند گاه شدن به خانه ها و زيست

  
يكي از حقوق پذيرفته شده ي پيشين ، حق مالكيت ، كه از ديدگاه انقالبيون سده 

 اعالميه ي حقوق 17 ترسايي و قانون اساسي پيشين و بر اساس ماده ي 17ي 
 1917رژيم كمونيست روس در سال .   بود "ج  و با ار حق مسلم"بشر وشهروند ، 

برپايه ي انديشه ي ماركسيست بود ، مالكيت هاي خصوصي ابزار كه ، ترسايي 
  . توليد را نسخ و بي اعتبار كرد 

  
و جلوي سوء استفاده از آن را كرده كشورهاي اروپايي ، حق مالكيت را محدود 

 آلمان  ،  استفاده از حق  قانون اساسي153براي نمونه در ماده ي . گرفتند 
از اين ماده چنين بر مي . مالكيت ، همزمان بايد در راستاي منافع جامعه  باشد 

ت خصوصي وجود داشته آيد ، هنگامي كه تضادي ميان منافع جامعه و حق مالكي
همين گونه . دولت مي شود مي شود و  مال  از دارنده ي حق گرفته باشد ، ملك 

 كشت نشده و يا به درستي كشت نشده است ، ساختمان ، زمين هاي كشاورزي
، شركت هاي صنعتي كه  ) 155ماده ي (هاي خالي و يا نامناسب براي سكونت  

ده  كررا محدودحق مالكيت  )  156ماده ي ( اتي دارد براي كشور جنبه ي حي
  .است 
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از سوي ديگر اهميت حقوق بنيادي شهروندان در همه ي رژيم هاي سياسي 

يادي در كشورهاي اروپايي ، در جمهوري سوم فرانسه حقوق بن. ان نيست يكس
  . بيش از گذشته اهميت داشت 

 استفاده ي " ترسايي  1977 قانون اساسي شوروي در سال 3 بند 39ماده ي 
   ."شهروندان از حقوق و آزادي نبايد به منافع جامعه و دولت آسيب برساند 

  
ي بنيادي ، در راستاي پاسداري از حقوق ولي افزوده بر حقوق و آزادي ها

شهروندان در برابر دولت ، قوانين اساسي نوين ، حقوق ديگري  براي شهروندان 
 ترسايي به استثناي قانون 18پيش بيني كرده اند ، كه در قوانين اساسي سده ي 

  :   ترسايي وجود نداشته است  1793اساسي  فرانسه در سال 
  

اجتماعي ، حق برپايي انجمن ، حق برپايي سنديكا ، نخست  حقوق گروه ها ي 
  ) .رهن ، سهام شركت ( حق اعتصاب  حق مطالبه طلب 

   
حق آموزش ) . رهن ، سهام شركت ( م  حقوق اجتماعي ، حق مطالبه طلب يدو

، حق پيري  )بيماري و از كارافتادگي ( وپرورش ، حق بيمه هاي اجتماعي   
حق  .شناخته شد مسكن  و به ويژه حق كاركردن ، حق ) بازنشستگي ( شايسته 

   .كار خود را از دست داده اند داده مي شود ، كه بيكاري به كارگراني
  
پس از جنگ جهاني اول ، مردم  دولت را به انجام وظايف ديگري ناگزير كردند و  

. متضمن مداخله ي پيوسته ي دولت در سامان دادن به وضع اقتصادي مردم بود 
. وظف شد ، بينوايي را كاهش داده  و توزيع عادالنه درآمد را تضمين كند دولت م

در همه ي كشور هاي پيشرفته ي جهان  در خواست مردم از دولت كم و بيش 
دولت با همه ي نيرو مي كوشد اين خواسته ي شهروندان را تامين . همين است 
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نياد دولت انجام متضمن آن است ، كه دگرگوني ژرف در بانجام اين كار كند و 
  شود 

  
پس از جنگ جهاني دوم كينس نشان داد ، كه با يك سياست اقتصادي بايسته 
دولت مي تواند براي همگان كار ايجاد كند و قانون اساسي بايد دولت را ناگزير به 

  . اجراي آن كند 
  

  سيستم يك حزبي يا  حزب دولتي  ـ   8
  

انديشه لنين است ، كه خواستار سيستم يك حزبي ، در بادي امر برخاسته از 
  . سپس در كشورهاي كمونيستي گسترش يافت . تغيير بنيادي جامعه بود 

  
. براي رسيدن به استقالل ، بايد دو كار انجام شود ، در كشورهاي جهان سوم 

دوم از مرحله .  دگرگون شود  ، با يك پارچه كردن مردمنخست ، بايد بافت نژادي
   .م اقتصادي مدرن برسدي عقب ماندگي به سيست

در اين كشورها اگر سيستم چند حزبي وجود دارد ، چون چند حزبي مستلزم 
وجود احزاب مخالف است ، بدون شك يك مشكل بزرگ وجود دارد ، كه بايد 

( در اين زمينه شكست سالوادر آلنده تجربه ي تلخي بود . پشت سرگذاشته شود 
ود خحزب دولت را زير كنترل  حزب ، سيستم يكدر) .   ترسايي 1973 تا 1970

در مي آورد ، كه در آن گروه ها در رابطه ي تنگا تنگي با هم زندگي مي كنند و 
  . انحصاري است  ، سازمان اجتماعي نيروي رهبري

  
ز آن بدون شك در كشورهايي كه تازه به استقالل رسيده اند ، حزب دولتي پيش ا

  . بزار استقالل سياسي است  ، اكه به استقالل اقتصادي تالش كند
  



 ٢٦٧

 كه از نگر تاريخي در رابطه با چند حزبي بوده اند ، در كشورهاي جهان سوم ،
. ند  شده ، و نسبت به سياست بي صبري كنايد گرفتار وسوسه ي ادا درآوردن نب

رپايي يك زيربناي كامل ب،  ، در نخستين گام نياز بنيادي براي يك پارچگي مردم
برپايي احزاب آزاد و وسعه ي اقتصادي و توسعه ي سياسي مستلزم تزيرا ، . است 

  .و پيگيري آن ها است مستقل 
  

  رقابت احزاب سياسي   ـ   9 
  
  رسيدن به حاكميت با يكديگر رقابتسيستم چند حزبي ، احزاب سياسي براير د

و  ـ  حالت چند حزبي   ـ  حالت د . سه حالت بايد مورد توجه قرار گيرد . دارند 
  .حزبي   ـ  حالت حزب مسلط 

  

   چند حزبيروش ـ    الف
  

ولي نظم .  و به طور كلي بيش از دو حزب وجود دارد  يدر اين حالت چند حزب
گاه از دو قطبي به موافق و مخالف . آن ها مشخص كننده ي روابط آن ها است 

چند حزبي در كشورهاي غربي وجود دارد ، شيوه ي گزينش . كشيده مي شوند 
آن ها گاه جسورانه است ، اين شيوه در سطح وسيعي تامين كننده ي خواسته 

نش بيشتر به ارزيابي شهروندان بستگي اين شيوه ي گزي. هاي شهروندان است 
ون مشاركت احزاب زيرا در اين شيوه ، اكثريت پارلماني بد.  تا به سود دولت دارد

  .ديگر ممكن نيست و اكثريت شكننده است 
  

   دو حزبيوش ر ـ   ب
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است ،  و هر يك به نوبت به بزرگ و فراگير اين سيستم بر اساس وجود دو حزب 
و . حاكميت مي رسد و حزب اقليت پارلماني ، حزب حاكم را كنترل مي كند 

شهروندان تصميمات حزب حاكم را داوري مي كنند و هنگامي كه حزب اقليت 
به ) تناوب ( ست آورد ، الترناتيو پارلماني در انتخابات اكثريت كرسي ها را به د

  .وجود مي آيد 
  

رد بي آن كه وا.  است هسخن از دوحزبي ، در ثبات اكثريت پارلماني متقاعد كنند
دو حزبي . د ، كه يك سري دو حزبي وجود دارد  شم ، بايد يادآورجزييات شو

ك به دو حزبي نزدي) . حزب كارگر و حزب محافظه كار ( كامل به سان بريتانيا  
از آن جا كه )  دموكرات دموكرات مسيحي و سوسيال( ان فدرال هم  به سان آلم

در انتخابات اكثريت كرسي ها را به دست نمي آورند ، براي اين كه به حاكميت 
و در پايان حالت دو حزبي .  ائتالف كنند اب كوچكحزاند ناگزير بايد با برس

 خط  در اين حالت يك.  پارلماني در انتخاباتگمنام  در اياالت متحد امريكا 
 با انديشه هاي آزاديخواهي و  خواهان ،  جمهورينامرعي از ميان دموكرات ها و

مي گذرد و آن ها را جدا مي كند ، تا آن جا كه سخن از چند محافظه كاري 
ميان حزب سوسياليست  ) الترناتيو ( در كشور فرانسه تناوب . حزبي گزافه نيست 

در انتخابات رئيس جمهور . تي اتحاد جنبش مردمي وجود دارد و حزب دست راس
اتحاد حنبش مردم ائتالف كرده  ترسايي ، ميانه روها كه با حزب 2007سال 
سيستم دو .  فاصله گرفته اند  ، به سان شبح ناپديد شدند  و اكنون از هم بودند

ثر شهروندان راي مو. حزبي به آشكار ساده كردن زندگي سياسي را پديد مي آورد 
  .را نشان مي دهد داده و موثر بودن دولت و سيستم راي گيري اكثريت آرا ، دوام 

   

  حزب مسلط  يا اكثريت   ـ  پ    
  

  .در بطن احزاب رقيب ، حزب مسلط نيز آشكار مي شود 
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از نگر جامعه شناسي ، اين حزب در يك دوره ي تاريخي شناخته مي شود ، كه 
 براي نمونه حزب سوسياليست فرانسه را مي توان چنين .ت در آن دوره نمونه اس

  .توصيف كرد 
  

از نگر سياسي ، حزب مسلط  ، حزبي است ، كه خود را بر احزاب ديگر تحميل 
مي كند  و آن هنگامي است ، كه با آراي همگاني مستقيم شهروندان اكثريت 

وشني عامل موثر و با اين اكثريت پارلماني به ر. پارلماني را به دست مي آورد 
ثبات شده  و تاثير متقابل ميان قوه ي اجرايي و قانونگزاري مي گذارد  و اگر برسر 

تا . محافظه كاري و مخالفت با پيشرفت و ترقي به وجود مي آيد حاكميت بماند ، 
به گفته ي ديگر . آن جا ، كه حزب اقليت پارلماني كنترل آن را از دست مي دهد 

 الترناتيو از ميان مي رود  و دموكراسي يت ادامه مي دهد  ،زب مسلط به حاكمح
براي پايان دادن به اين نابساماني ، حزب اقليت پارلماني بايد با . آسيب مي بيند 

بهره برداري از اصول رقابت ،  با سازمان دادن و با استفاده از فرسودگي و شكست 
 آوردن اكثريت در مجلس به به مبارزه برخيزد و با به دستپارلماني هاي اكثريت 

  .حاكميت برسد 
  

   شيوه ي تامين مالي احزاب سياسي  ـ   10 
  

چگونه احزاب سياسي ، كه در رقابت با يكديگرند ، دوام پيدا مي كنند ؟  به 
استثناي سيستم يك حزبي ، كه هزينه هاي حزب را دولت هاي خودكامه مي 

  . ي قانوني پيش بيني شده است شيوهپردازند ، درباره ي سيستم چند حزبي دو 
  

  ياري بخش خصوصي ـ  الف
  

حق عضويت اعضاي حزب ، دريافت بخشي از حقوق نمايندگان ، درآمدهاي اموال 
شركت هاي  غيرمنقول حزب ، چاپ وانتشار كتاب ، دهش هاي شهروندان و
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 فرانسه ،انتخابات   قانون 8 بند 52برابر ماده ي . ام برد خصوصي را مي توان ن
احزاب حق دريافت كمك از شركت ها را ندارند و افزوده برآن ، ميزان ياري 
. شهروندان معين شده و بايد به  نام مدير ستاد انتخاباتي نامزد ها حواله شود 

روشن  روي هم رفته ، هدف قانونگزار بر اين است ، كه منابع مالي احزاب سياسي 
  .باشد 

  

  ياري دولت  ـ ب 
  

ياري . احزاب سياسي ، گاه اختياري و زماني سازمان يافته است ياري دولت ، به 
دولت در حالت اختياري ، در رابطه به هزينه هاي انتخاباتي است ، دولت هزينه ها 

 ياري .مي پردازد .. را برپايه ي حقوق دستياران نامزدها ، چاپ و انتشار روزنامه  و 
 هاي هميشگي احزاب سياسي دولت در حالت سازمان يافته ، متناسب با هزينه

در بلژيك . فرانسه ، آلمان و ايتاليا ، با اين روش به احزاب ياري مي دهند . است 
و اتريش ، احزاب با رعايت شرايط پيش بيني شده مي توانند از ياري كشورهاي 

در فرانسه و روسيه  ياري كشورها و به ويژه احزاب . بيگانه برخوردار شوند 
اين ممنوعيت را ديوان حقوق بشر اروپايي نسبت به . رده اند كشورها را منع ك

  .تاييد نكرده است   2007 سپتامبر 7حزب باسك فرانسه در راي 
  
    

  
  
  

 جهاندر كشور بزرگ چند  احزاب سياسي  

 

  م ـ   احزاب سياسي بريتانيا دوي بخش 
  



 ٢٧١

 حكومت رژيم سياسي آنبه زبي است ، ، برپايه ي دو حقانون اساسي بريتانيا 
  ،ت دولت گفته مي شود ، كه در يك دوره ي قانونگزاري مديران حزب حاكمهيا

در توجيه رژيم دو حزبي گفته مي شود ، در كشورهاي . دولت را در دست دارند 
 ، يكي ،   دپيوندمي گروه هاي مردم را به هم ، پيشرفته ، دو گرايش مخالف 

در . مقاومت و محافظه كاري انديشه ي نوآوري و پيشرفت و ديگري انديشه 
در انتخابات . بريتانيا ، دو حزب براي رسيدن به حاكميت با يكديگر رقابت دارند 

حزب اقليت پارلماني لي همگاني يكي از آن ها اكثريت آرا را به دست مي آورد و 
 و سياست نادرست حزب حاكم و با ارايه برنامه اتمي كوشد با نشان دادن اشتباه

با الترناتيو ، جلوي  در انتخابات بعدي اكثريت آرا را به دست آورده وي سياسي ، 
  . خودكامگي حزب اكثريت را بگيرد 

  
در گذشته كه حزب ليبرال در سياست فعال بود ، هيچ حزب نمي توانست ، 

 ثبات حزبي اجتناب ناپذير بود ، اكثريت كرسي ها را به دست آورد و  ائتالف
 و با داشتهم پيمان ري بستگي به هم آوايي دو حزب ادولت در دوره ي قانونگز

 كه حزب ليبرال رو به ضعف رفت ، هنگامي. سياسي بريتانيا نا سازگار بود رژيم 
  .دو حزب كارگر و محافظه كار آن را تكه تكه كردند 

  
احزاب بريتانيا مي كوشند ، شمار اعضاي سركش را كاهش دهند ، حزبي كه به 

بي اعتنا باشد ، اعتبار خود را از دست مي دهد و محكوم به ناسازگاري اعضا خود 
الزام راي دهندگان به دادن راي مفيد ، در بريتانيا پذيرفته شده . نابودي است 

است ، راي دهندگان مي گويند ، دادن راي براي شناسانيدن انديشه ي آنان به 
ان ته هاي آناستاي  خواس، براي اين است ، حزبي كه در ركشور و جهان نيست 

  . اكثريت كرسي ها را به دست آورد فعاليت مي كند ، 
 مي شود و بر پايه ي اكثريت آرا  انجامه قانونگزاري يك دورگزينش دولت براي

  .مي باشد  
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، براي  امريكا ، كه رييس جمهور بايد  متحده وارونه ي رژيم سياسي اياالت ب
د و سازمان هاي اداري آن چنان سر پارلمان را متقاعد كناجراي برنامه سياسي ، 

اي اداري نمي توانند ، نخست وزير به راه نيستند ، در بريتانيا پارلمان و سازمان ه
زيرا پارلمان و دست كم ، مجلس  .انجام برنامه هاي سياسي بازدارند را  از 

افزوده بر آن . نمايندگان در دست حزبي است ، كه نخست وزير رهبر آن است 
بيش از پيش تمركز يافته و سياسي نبوده و در خدمت اي اداري بريتانيا سازمان ه

بايد يادآور شد ، كه اگر نمايندگان حزب اكثريت در مجلس با اليحه . دولت است  
ي نخست وزير نا هم آوا باشند ، نخست وزير ناگزير است ، كه هم آهنگي آنان را 

  .به دست آورد 
  

ر عيتي قرار دارد ، كه در رژيم هاي سياسي ديگ در بريتانيا حزب مخالف در موق
 . ناشي مي شود  آزادي و نيك منشي شهروندان ديده نمي شود و تا اندازه يي از

رهبر حزب مخالف داراي موقعيت ويژه يي است و نخست وزير با او درباره ي 
مخالف رييس حزب . مسايل كشور و به ويژه سياست خارجي مشورت مي كند 

 فعاليت هاي سياسي حزب حاكم را هپيوسته ي كوچكي است ، كه داراي كابين
 ، تا در  انتخابات مي كنند  كلي حزب را آماده برنامه هاي سياستانتقاد كرده و

رايزني و ، با افزوده بر آن . به حاكميت برسد را به دست آورد و اكثريت كرسي ها 
ين ميان نقش سازنده  مطبوعات در اميان حزب و دولت وجود دارد ،كه هم پرسي 

ر نمايندگان حزب اقليت براي نمونه دولت به حزب اقليت متناسب شما. يي دارد 
در  راي كه حزب اقليت 200 هزار لير و براي هر 12و براي هر نماينده پارلماني 

  .ر مي پردازد  لي23,5انتخابات آورده است ، 
  

ارلمان در نوشتن هر چند نقش پ. مجلس نمايندگان تريبون حزب مخالف است 
.  شود  قوانين به ابتكار دولت نوشته مي90% پيشنهادهاي قانوني كاهش يافته و 

 روي هم .به همين انگيزه گاه به گاه سركشي نمايندگان اكثريت آشكار مي شود 
با اصالحات كمي ، كه  اليحه هاي دولت را باط نمايندگان بر اين است رفته ، انض
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 روز انجام مي 4زني پارلمان درباره ي بودجه ساالنه در راي. به تصويب برسانند 
پارلمان در . شود ، كه زماني بسيار كوتاه براي رسيدگي دقيق اين كار مهم است 

بررسي لوايح به حزب مخالف فرصت مي دهد ، كه ديدگاه ها و انتقادهاي خود را 
 رايزني دست كم يك سوم زماننقش رييس مجلس در اين است ، كه . بازگو كند 

سخنان حزب اقليت در آغاز و پايان هر . و هم پرسي را به حزب اقليت بدهد 
هر وزيري كه در تلويزيون سخنراني كند ، فرداي . نشست پيش بيني شده است 

  .آن روز حزب اقليت در همان مدت حق پاسخگويي دارد 
  

  حزب محافظه كاردر شيوه ي كار  ـ   1 
  

 برپا شود ، حزب كه احزاب توده هاي مردمز آن  ا و سي سال پيش1870در سال 
اكنون . محافظه كار ، حزبي بوده ، كه توده هاي مردم در آن عضويت داشته اند 

انجمن محلي نام نويسي   600 در ن حزب داراي نيم ميليون عضو است ، كهاي
  . كرده اند 

 . دنجمن هاي محلي برپا مي شو تن برگزيدگان ا3000كنگره حزب هرسال با 
نقش . ن مي شود يشوراي مركزي حزب ، از سوي برگزيدگان انجمن ها تعي

 عضو دارد و از ميان 150زينش كميته ي اجرايي است ، كه ي گشوراي مركز
كميته اجرايي ، هر دو ماه يك بار براي . برگزيدگان انجمن ها انتخاب مي شوند 

  . رايزني و هم پرسي برپا مي شود 
ضاي كميته اجرايي و فعاليت هاي آن را از طريق دبيرخانه گزينش اع، حزب رهبر 

رهبر حزب از سوي گروه پارلماني براي يك سال . مركزي حزب كنترل مي كند 
 نامزد اين ، در انتخابات سال بعد با بودن او ، نمايندگان ديگر. برگزيده مي شود 
جلس را براي  رييس گروه پارلماني هر آدينه ، برنامه هفتگي م.سمت نمي شوند 

ه ي پرسش در مجلس يك در نامه ي برنامنمايندگان گروه مي فرستد ، هرگاه 
باشد ، نماينده مي تواند ، در نشست مجلس شركت نكند  شده اشته تيره گذاخط 
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داشته باشد ، نماينده هنگامي مي تواند ، در نشست  تيره خط ولي اگر دو . 
  .باشد   او هم آهنگبا  شركت نكند ، كه يك نماينده ي حزب ديگر 

  

  حزب كارگردر   ـ    شيوه ي كار 2
  

داراي دو . حزب كارگر هنوز بسياري از ويژگي هاي ، سنديكاي كارگري را دارد 
  .گروه عضو مي باشد ، كه متمايز از يكديگرند 

عضويت حزب در آيند ، مي توانند دسته جمعي به نخست سنديكا ها ، سنديكاها 
 مي توانند با پرداخت حق عضويت جداگانه به عضويت نيزولي اعضاي سنديكا 

  .حزب در آيند 
دويم ، شهرونداني كه مستقيما در حوزه هاي محلي نام نويسي مي كنند ، شمار 

اين اعضا نقش بنيادي دارند و بازوي فعال حزب .  هزار برآورد مي شود 300آنان 
پشتيباني مي باشند و داراي چهار ميليون عضو در حزب سنديكاها . مي باشند 

ها و حوزه دبيرخانه حزب بايد تعادل ميان سنديكا .د نمالي حزب را تامين مي كن
 عضو مي باشد ، كه از 1300كنگره ي حزب داراي  . را برقرار كندهاي محلي 

نقش  .سوي سنديكاها و اعضاي حزب در حوزه هاي محلي برگزيده مي شوند 
. ب و تنظيم برنامه هاي سياسي است حزمهم كنگره گزينش كميته مديران 

براي اين كه نمايندگان حزب كه برخاسته از طبقه كارگرند ، كوشش مي كنند ، 
 تا بتواند راي دهندگاني كه برگزينند ،را رهبر ميانه رويي دوباره برگزيده شوند ، 

كه ممكن جذب كند و تا آن جا ، براي راي دادن عضو هيچ حزبي نمي باشند 
 1981در كنگره ي سال . كنند مي گان جلوگيري برپايي حكومت نخباست ، از 

ترسايي در ويمبلي ، شيوه ي گزينش رهبر ، كه از سوي گروه پارلماني انجام مي 
%  برگزيدگان سنديكا ،  40% ي مركب از  گزينش رهبر به هياتر كرد و يشد ، تغي

  . واگذار شد  گروه پارلماني 30%       برگزيدگان حوزه هاي محلي و 30

  
   كوركورانهاطاعت ـ   3
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زمان درازي ، شيوه ي راي دادن نمايندگان مجلس ، در پشتيباني از سياست 

 ،  ، به ويژه هنگامي كه حزبوانين بر اطاعت بي چون وچرا بوددولت و تصويب ق
به همين انگيزه آراي نمايندگان براي . اكثريت ضعيفي در مجلس داشته است 

 از سوي رييس گروه مجلس كنترل مي شده است و اين امكان تصميم هاي مهم
وجود داشته ، كه نماينده خودسر در انتخابات بعدي مجلس از ليست نامزدهاي 

 ترسايي ، اين اطاعت بي چون و چرا تعديل 1970 پس از سال .حزب حذف شود 
. د در سركشي از پاره يي لوايح به خود ترديد راه نمي دهن، شده و نمايندگان 

براي نمونه مارگارت تاچر با همه ي خود خواهي نتوانست ، خواسته هاي خود را 
 ترسايي ، درباره ي 2003در ماه مارس . به نمايندگان حزب اكثريت تحميل كند 

را رهبر حزب كارگر جنگ با عراق تني چند از نمايندگان حزب اكثريت ، توني بلر 
  .قانون را به تصويب رسانيد ، محافظه كار رها كردند ، او با آراي نمايندگان حزب 

  

  ار ـ   گروه تاثير گز4 
  

گروه هاي پارلماني احزاب محافظه كار و كارگر ، نقش موثري در سياست كشور 
 ، يك ن انديشه اند ، كه در پشت پردهبسياري از نويسندگان بريتانيا ، بر اي. دارند 

 سياست كسفورد و كامبريج وي ادانشگاه هادر ار اجتماعي گروه كوچك و تاثيرگز
  :دو فرنود زير درستي آن را تاييد مي كند . بريتانيا را رهبري مي كند 

 ـ  اين نخبگان اميدوارند ، كه برنامه هاي سياسي احزاب تامين كننده ي الف
  .افكار عمومي باشد خواسته هاي 

دارند براي با هم رقابت براي برنده شدن در انتخابات ، ، كه ـ  هر دو حزب ب 
خوشايند راي دهندگاني كه عضو هيچ يك از دوحزب نمي باشند ، سياست ميانه 

  .  روي را برگزينند ، تا از آراي آنان برخوردار شوند 
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پارلمان با تصويب  ترسايي 1998در سال اصالحات بنيادي در چند سال گذشته ، 
كنوانسيون  . تروندان در قانون اساسي پذيرفاعالميه حقوق ، آزادي هاي شه

 دسامبر 16، در اتحاديه اروپا پذيرفته شد و دادگاه ها ناگزير به اجراي آن شدند 
س لردها ، مقررات ضد تروريستي را كه پروانه مي داد ،  ترسايي ، مجل2004

   .بيگانگان مشكوك بدون حكم دادگاه بازداشت شوند رد كرد 
  

  اي شمالياحزاب سياسي اياالت متحد امريك ـ    م سيبخش 
  

 ترسايي با 1860اياالت متحد امريكا داراي سيستم دوحزبي است ، كه از سال 
ولي به هيچ روي . رقابت ميان دو حزب دموكرات و جمهوري خواه برپا شده است 

از يكپارچگي سيستم دو حزبي بريتانيا برخوردار نيستند ، و به همين انگيزه ، 
  . ب مي رساند ن ها به دموكراسي آسيشيوه ي عملكرد آ

  

   محلي بودن احزاب سياسي  ـ   1 
  

به درستي . در اياالت متحد امريكا ، احزاب محلي از اهميت ويژه يي برخوردارند 
 حزب 50 حزب دموكرات و 50 يك حزب دموكرات و حزب جمهوري و  به جاي 

احزاب محلي در شهرها و كنت نشين ها جاي دارند و . جمهوري خواه وجود دارد 
 كه در باالي هر حزب وجود دارد ، كميته ي ايالتي.  ريبا مستقل از يكديگرند تق

  .داراي اختيارات كمي است 
 سال يك بار با حضور نمايندگان احزاب برپا مي شود ، بيشتر 4اين كميته هر 

كه در آن نمايندگان داراي حقوق برابر  مجلس زمين داران بزرگ است ، شبيه 
 اين گفته را تا حدي تعديل كرد ، زيرا رئيس جمهور از ولي بايد. مي باشند ن

 هر يك از دو از سوي ديگر . م حزب ميشود هنگامي كه برگزيده شد ، رهبر حاك
 ، كه در  يكي از نامزدها ، پروانه مي دهدحزب دموكرات و جمهوري خواه تنها به

  . انتخابات رئيس جمهوري شركت كند 
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   حزبيطبانداشتن انض  ـ    2  
  

يكي ديگر از ويژگي هاي احزاب سياسي امريكا اين است ، كه انضباط حزبي به 
  .سان كشور هاي اروپايي وجود ندارد 

جمهوري خواهان در مخالفت با بيل كلينتون ،  ترسايي 1994با اين رو ، در سال 
 ترسايي ، كه درخواست عزل او از 1998تا سال انضباط حزبي را نشان دادند و 

جمهوري پيش كشيده شد ، اين انضباط به اوج خود رسيد ، ولي در سمت رئيس 
هنگام راي گيري ، هر يك از نمايندگان با آزادي انديشه راي داد و در نهايت راي 

امريكا در كتاب جان فيلد كندي رئيس پيشين . كافي براي عزل او داده نشد 
 موافق و يا مخالف  را در آزادي به دادن راي دليري نمايندگان سيماي شجاعان ، 

ولي پيشينه ي دو حزب امريكا به  .و به دور از انضباط حزبي بازگو كرده است 
گونه يي آشكار گوياي آن است ، كه نمايندگان جمهوري خواه بيش از نمايندگان 

  .دموكرات به انضباط حزبي پاي بندند 
  

خلي را  در واشنگتن ، احزاب با چشم پوشي اختالفات دادر سطح كميته حزب
با اين حال يك خط نا . گرفته و خواست هاي حزب را آشكار مي كنند ناديده 

مرعي از ميان اعضاي هرحزب مي گذرد ، فرايند آن اين است ، كه در هر حزب 
به گونه يي كه در يك . گروهي آزادي خواه و گروه ديگر محافظه كار مي باشند 

اعضاي محافظه كار دو حزب گرد روز اعضاي آزادي خواه هر دو حزب و فرداي آن 
  . و در پوشش دوحزبي چهار حزبي آشكار مي شود . مي آيند 

  
در واقع در وراي اين اختالفات ، وجود كنگره و همزيستي آرام ميان احزاب و يك 

مخالف ، به سان نيكسون ، ريگان ، بوش ، كلينتون ، رئيس جمهور با گرايش هاي 
 . ر وباورنكردني همه در پاسداري رژيم مي كوشند بوش و اوباما به گونه يي استوا

د ، زيرا بر پايه ي جدايي نبا اين حال احزاب آزادي عمل به رئيس جمهور نمي ده
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بنيادهاي سياسي ، اعضاي كنگره از آزادي انديشه و استقالل برخوردارند ، 
با نگر به اين كه . وگزينش رئيس جمهور نشانه ي پذيرا شدن همه چيز نيست 

ئيس جمهور رآزاد شهروندان برگزيده مي شود ،  ئيس جمهور با آراي همگاني ور
رئيس جمهور با كه در حالي كه در فرانسه ، با اين . به هيچ حزبي وابسته نيست 

رئيس جمهور وابسته به اراي همگاني برگزيده شده ، برپايه يك قاعده ي مهم ، 
 امريكا يك زبانزد وجود دارد ، در.  حزبي است ، كه از سوي آن نامزد شده است 

  :كه هنور باب روز است 
  " . .شما به دشمنان من بپردازيد ، من با دوستانم كار مي كنم " 

  
   ـ  پراگماتيسم حزبي 3
  

حزب برسازمان محلي استوار است و به اياالت متحد امريكا دريادآورشدم ، كه 
 همه ي كوشش ها .د ندارد هيچ روي اشتغال خاطر براي يك ايدئولژي وجو

با محافظه ست ، كه بيش از پيش داري اه  به اداره ي جامعه ي سرمايمحدود
  .است شده در هم آميخته كاري 

تا اندازه يي مخالفت ايدئولژي ميان جمهوري  ترسايي ، 18در پايان سده ي 
خواهان ، كه هواخواه محافظه كاري بودند و دموكرات ها ، كه مخالف فدراسيون 

در راستاي اين برداشت ، دموكرات ها خواهان پيشرفت هاي .  وجود داشت بودند ،
سياسي و اجتماعي بودند و روي هم رفته ، پذيراي انديشه هاي پيشرفت اجتماعي 
و دخالت دولت در قلمرو اقتصادي و تعاون بين المللي بودند ، جمهوري خواهان 

روزولت و بوش دو نمونه ي  . افظه كارانهوفادار به آزادي شركت ها و تدابير مح
 با همه ي اين ها ، دو حزب ، احزاب .هاي اين دو حزب مي باشند ايدئولژي بارز 

طبقاتي نيستند و در اصل خواهان عدم تمركز و كاهش اختيارات دولت مي باشند 
فرايند آن ، . ب هواخواهان سنتي خود را دارند  افزوده بر آن ، هريك از اين دوحز.

ز پشتيباني و آراي شهروندان در شهرها ، اقليت هاي نژادي با دموكرات ها ا
اقليت هاي سياه پوست ، مكزيكي ، و مهاجرين تازه ي ( درآمدهاي كم و بينوايان 
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و روي هم رفته نخبه گان ، طبقه ي متوسط ، كارگران ، يهوديان  ) اروپايي 
 توانگران ، طبقات جمهوري خواهان از پشتيباني و آراي. وكاتوليك ها برخوردارند 

وستاها و فته پروتستان ها كه در رقديمي انگلوساكسون ، آلماني و روي هم ر
جمهوري خواهان در . حومه هاي نزديك شهرها و محافظه كاران برخوردارند 

  ترسايي از سوي حزب جمهوري 1994پروژه ي ، پيمان با امريكا ، كه در سال 
، افزايش  پروژه ي پيشرفت اجتماعيپذيرفته شد ، واكنشي كامل در برابر 

 ترسايي ، 1996 در سال . اختيارات دولت فدرال و دخالت در بيرون از كشور بود 
بيل كلينتون با سياست ميانه روي در برابر تند روي هاي حزب  جمهوري ، 

 2000ولي در سال . توانست به آساني در انتخابات رئيس جمهوري برگزيده شود 
به رئيس جمهوري برگزيده شد كارانه  ش با انديشه هاي محافظهترسايي ، جرج بو

و همه ي بنيادهاي سياسي كشور و ديوان عالي ، براي نخستين بار پس از سال 
گزينش دوباره ي جرج .   ترسايي در دست جمهوري خواهان قرار گرفت 1952

ه بوش ، پس از شكست در انتخابات ميان دوره يي ، سياست نادرست جرج بوش ب
ويژه گرفتار شدن در جنگ عراق و سهل انگاري در ياري رسانيدن به مردم پس از 

  .، حزب دموكرات انتخابات رئيس جمهوري را برنده شد بود توفان كاترينا 
 بريتانيا م دو حزبي تروي هم رفته ، مقايسه ي سيستم دو حزبي امريكا با سيس

تي رفته ، در حالي كه ، كه سيستم رئيس جمهوري رو به كاس آن است گوياي
تا آن جا كه ايو مني ، سيستم . سيستم پارلماني بريتانيا به رسايي رسيده است 

( رمان ندارد  و گروه هاي فشار امريكا را به موتور اتومبيلي تشبيه مي كنند ، كه ف
  .احزاب را از نقشي كه داشته اند ، دور كرده اند ) بي ها ال
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  احزاب سياسي آلمان فدرال  ـ   م ار چه بخش 
  

پيشينه ي آزاردهنده ي حزب خودكامه ي نازي ، حزبي كه بر دولت و شهروندان 
گ جهاني دوم كشور آلمان را به نابودي كشيد نآلمان فرمان مي راند ، با برپايي ج

 ترسايي ، نويسندگان قانون اساسي آلمان فدرال را بر آن داشت ، 1945در سال . 
اكيد بر اين اصل ، كه احزاب سياسي  جدايي ناپذير از دموكراسي چند حزبي با ت

  . بايد به اصول بنيادي قانون اساسي ارج بگذارند  ومي باشند
  

  آلمان فدرالجايگاه احزاب سياسي   ـ    1  
  

، دولت و پارلمان فدرال بايد از ديوان   قانون اساسي آلمان فدرال21برابرماده ي 
با اصول را احزاب سياسي آرمان هاي درخواست كنند ، همساني قانون اساسي 
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به همين انگيزه دو حزب سياسي ، كه قصد . بنيادي قانون اساسي تاييد كند 
ند ، با راي ديوان قانون اساسي آلمان  داشتآسيب رسانيدن به اصول قانون اساسي 

  :فدرال غيرقانوني شناخته شده و منحل شدند 
كه داراي گرايش به ايدئولژي    ترسايي ، حزب اس ار پ1952 ـ   در سال  الف 

  .ناسيونال ـ سوسياليست داشت 
 ترسايي ، حزب كمونيست ، كه شهروندان از آن دوري 1956ـ  در سال  ب  

  .گرفته بودند و به نابودي كشيده شده بود 
نون  ترسايي ، دولت و پارلمان آلمان فدرال ، از ديوان قا2001ولي در ژانويه ي 

 2003 مارسدر . اساسي درخواست كردند ، كه حزب  نئونازي را منحل كند 
ترسايي ، ديوان قانون اساسي به واسطه ي عدم رعايت قانون آيين دادرسي ، با 

  .راي خود آن را منحل كرد 
  

ند ، از ن با اصول بنيادي قانون اساسي داشتهمساآرمان هاي احزاب سياسي كه 
  .وردار شدند و هستي يافتند هم آوايي پارلمان برخ

س ( ، سوسيال ـ مسيحي )س د يو ( پس از ائتالف احزاب دموكرات  ـ مسيحي 
 ترسايي 1967 ژوييه 24، برابر قانون ) اس پ د ( و سوسيال ـ دموكرات ) اس يو 

اسي ، ، پس از تاييد ديوان قانون اساسي فدرال ، ياري مالي دولت به احزاب سي
 بايد يادآور شد ، حزبي كه در انتخابات ، .تخابات بر پا شد برپايه ي نتايج ان

آراي حوزه ي انتخابي را به دست آورد ، مي   10% نماينده يي نداشته باشد ، اگر 
 1968 دسامبر 3در راي ديوان قانون اساسي .  تواند ، درخواست ياري مالي كند 

ر سطح دولت عضو راي داين ياري دولت را به حزبي كه نيم در صد ترسايي ، 
  .فدرال بياورد ، نيز پذيرفته است 

  
با اين كه ياري دولت به احزاب سياسي پذيرفته شده بود ، ياري مالي غيرقانوني 

 ترسايي 1999در نوامبر .  به دنبال داشت امه يافت و رسوايي سياسي به احزاب اد
ن  ترسايي همي2002صندوق غيرقانوني حزب دموكرات ـ مسيحي و در سال 
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را از سمت خود بركنار پارلمان وزير دفاع سبزها آشكار شد و رسوايي در حزب 
 دو چهره سرشناس  ترسايي رسوايي لوفت هانزا به استعفاي 2003در سال . د كر

ريگور گيسي نماينده ي سياسي آلمان چم  اوزدمي نماينده ي حزب سبزها و گ
   . انجاميد حزب چپ

  
  لمان فدرالآروابط  احزاب سياسي   ـ   2 

  
.  قانون اساسي نقش بنيادي دارند احزاب سياسي آلمان فدرال در پاسداري از

انديشه ي دلبستگي به منزه نگهداشتن سيستم قانوني زمينه ساز هم بستگي 
  ترسايي ، تصويب اصالحات مالي بيمه 2003در سال . افكارعمومي مردم است 
كه احزاب به  جرت نشان داد ،  ترسايي قانون مها2004ي اجتماعي و در سال 

اتحاديه ي احزاب دموكرات ـ . گونه يي بنيادي نهاد يك پارچگي مردم مي باشند 
آلمان ، يك حزب باورمند   )دست راستي  ميانه رو(مسيحي و سوسيال ـ مسيحي 

 در كنگره 1959در سال  ) دست چپي ميانه رو( ، حزب سوسيال دموكرات است 
 حزب 8هر چند ، اكنون . ه ي طبقاتي را رها كرد ي باد گودسبرگ ، انديش

اين دو حزب در انتخابات پارلماني بيشترين . سياسي در آلمان فدرال وجود دارد 
 با اقليت حزبي   بنابر يك رويه مستمر ، دولت آرا را به دست مي آورند ، ولي

با ماني ، براي به دست آوردن اكثريت پارلپذيرفته نيست ، اين دو حزب ناگزيرند 
  ترسايي ، چهار حزب 2013در انتخابات پارلماني . يكي از احزاب ائتالف كنند 

حزب نا هم ( ، حزب تناوب براي آلمان  )دست راستي ميانه رو ( دموكرات ـ آزاد 
و حزب ناسيونال ـ ) حزب چپ (  داي ليك، حزب  )آوا با اتحاديه ي اروپا 

 آرا را به دست 1,2 % تا   4,67 % ن  بي) دست راستي تندرو ( دموكرات آلمان 
  .آوردند  ، نتوانستند نماينده يي در پارلمان داشته باشند 

  
نيمي از نمايندگان  با .  است  آلمان فدرال داراي سيستم راي گيري پيچيده يي

در اين شيوه . برگزيده مي شوند ،  برگه ي راي ، كه نام يك نامزد نوشته شده
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ي به هر نماينده يي كه بخواهند راي مي دهند و گزينش شهروندان با بولتن را
نيم ديگر نمايندگان ، در . نمايندگان با اكثريت آرا و يك دوره يي انجام مي شود 

 .مناطق آلمان و بر پايه ي ليستي ، كه احزاب تعيين كرده اند ، برگزيده مي شوند 
 هاي سياسي آنان در اين شيوه ي راي گيري نمايندگان به ليستي كه با انديشه

  .سازگار است ، راي مي دهند و گزينش نمايندگان برپايه ي تناسبي است 

  
س ( و سوسيال ـ مسيحي مسيحي ـ دموكرات احزاب اتحاديه ي     ـ   3 
  )يو . اس . يو ــ  س . د . 
  

سال هاي درازاي در  ، د آدناوررنا آغاز به رهبري كودموكرات ـ مسيحي ، ازحزب 
تي گراييد  ترسايي ، حزب حاكم آلمان فدرال بود ، سپس به كاس1966 تا 1949

 دموكرات يك ، با حزب سوسيال ناگزير شد پيشينه و به دنبال يك بحران بدون 
  .د ائتالف بزرگ تشكيل ده

 ترسايي ، به 1998 تا 1982 سال موت كهل ازاين بار به رهبري هلاين حزب 
. پارچگي آلمان جامه ي عمل پوشيد  به آرزوي يك 1990قدرت رسيد و در سال 

 ترسايي با 1998در سال  .  آرا را به دست آورد48,4%  ترسايي ، 1994در سال 
  آرا را به دست آورد و براي نخستين بار در تاريخ 35,1% يك راي تنبيهي  

دموكراسي آلمان تناوب به وجود آمد و حزب سوسيال ـ دموكرات به رهبري 
حزب . زرگ با حزب دموكرات مسيحي به حاكميت رسيد استوابر با ائتالف ب

 ترسايي با اختالف كمي نتوانست به 2002سوسيال ـ دموكرات در انتخابات  سال 
  .حاكميت خود ادامه دهد 

نجال مركل برخاسته از بخش شرقي آلمان به رهبري  ترسايي آ2000در سال 
  . اتحاديه دموكرات مسيحي برگزيده شد

رسايي ، وي نخستين زن آلماني است كه صدراعظم آلمان ت 2005در نوامبر 
ه با بهر. فدرال شد و با حزب سوسيال ـ دموكرات ائتالف بزرگ تشكيل داد 

  ترسايي براي دومين بار در 2009برداري از برنامه ي اقتصادي شايسته در سال 
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 با پشتيباني شهروندان  ترسايي 2013انتخابات سال . همين سمت برگزيده شد 
 كرسي براي رسيدن به 5 را به دست آورد ، ولي بيشترين آرا 41,55%  توانست 

   . اكثريت پارلماني كم داشت 
  

اين  ترسايي پيروز شد ولي 2013 اكتبر 22نجال مركل در انتخابات با اين كه آ
    .داشت در احزاب ديگر آلمان فدرال به دنبال راتي را يتغيپيروزي 

 ميليون شهروندان آلمان حق شركت در راي 62ك به در اين انتخابات ، نزدي
 44,300000.  تن در راي گيري شركت نكردند 17,614000.   گيري داشتند 

  . تن راي سپيد دادند 587000. اي خود را به صندوق هاي راي ريختند ر
   

هم پيمانان او مركل برنده ي انتخاب بود ، ولي از آن جا كه  نجالدر اين انتخابات آ
 :  

 ـ 90اتحاد .  به دست آورد آرا را در انتخابات  5% نتوانست آزاد حزب دموكرات 
مبارزه با تجاوز به كودكان را يكي از برنامه ، ره ي انتخاباتي و كه در دسبز ها نيز

آشكار هاي خود تعيين كرده و در اين زمينه فعاليت مي كردند ، پس از اين كه ، 
ز داراي پيشينه هايي در اين زمينه بوده و شد ، شماري از سرشناسان حزب سب

كان تبليغ د براي از ميان بردن كيفر تجاوز به كو1980سخنگوي حزب در سال 
مي كرده است ، بسياري از شهروندان از دادن راي به حزب سبزها خودداري 

ين دوره   ترسايي ، در ا2009 نماينده در پارلمان در انتخابات سال 93كردند و از 
  .اينده يي نداشتند هيچ نم

  
 ، براي ائتالف با حزب سوسيال نجال مركل اين شكست هولناك موجب شد ، كه آ

و درپايان با اين حزب ائتالف بزرگ را تشكيل داد و براي . ـ دموكرات گفتگو كند 
 آن چه در اين انتخابات قابل توجه است . سومين بار صدراعظم آلمان فدرال شد 

رهبران  بود ، ولي يست چپي بيشتر از احزاب دست راست، شمار همه ي احزاب د
 به برخي از سران حزب داي لينك كه با نگر به اين دموكرات حزب سوسيال ـ 
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تالف با آن ها خودداري گرايش دارند ، از ائايده ئولژي تك حزبي آلمان شرقي 
  .كردند 

  

  )اس پ د  ( حزب سوسيال دموكرات آلمان فدرال  ـ   4 
  

  ترسايي 1863نخستين حزب سياسي آلمان فدرال است ، كه در سال اين حزب 
در . در دوره ي رهبري كرت شوماخر پيشرفت نداشت . ، فرديناند السال برپا كرد 

نت و ا يك دگرگوني بنيادي را پشت سرگذاشت و به رهبري ويلي بر1959سال 
پيمان  سال پس از آن ، هم 16. پس از او هلموت اشميت به حاكميت رسيد 

پس از يك سري ناكامي ، به سان حزب كارگر . آزادي خواه به آن پشت كرد 
بريتانيا  به رهبري جون بلر، تعادل خود را به دست آورد ، و به رهبري ژرار شرودر 

  آرا انتخابات را برنده شد و سپس در 40,9%  ترسايي با 1998در انتخابات سال 
 48كه (  راي بيشتر 6000 و با 38,5%   ترسايي ، با  2002انتخابات سال 

بر حزب دموكرات مسيحي ) ميليون شهروند در راي گيري شركت كرده بودند 
ولي اصالحات قانون شركت ها و كاهش ياري مالي بيكاري  و پروژه ي . پيروز شد 

ا از دست اين اصالحات خشنود نبودند ، پشتيباني آنان راز هارتز ، كه شهروندان 
 ، با شكست هاي پي در پي 2004خابات منطقه يي و اروپايي  سال در انت. داد 

  ترسايي 2005 در سال .رفت ودر در همان سال از رهبري كناره گشر. روبرو شد 
با اين كه دوره . ئيس جمهور در خواست انحالل پارلمان و انتخابات كرد از ر

را به دست آورد ،  آرا 34,2% فعاليت انتخابات به بهترين وجه ممكن انجام شد و 
با حزب دموكرات مسيحي ائتالف بزرگ تشكيل داد   نتوانست به قدرت برسد ، و

ولي از آن پس با دشواري روبرو شد ، سامان يافتن وضع اقتصادي به دست مركل 
ابات به او امكان نداد ، كه انتخ حزب چپ ، بحران رهبري و رقابت  داي  لينك 

  . آرامش انجام دهد  را با2009
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  حزب سبزهاي آلمان فدرال  ـ    5
  

در موجب شد ، كه  يك ارزيابي نادرست ،  ترسايي ، با1990اين حزب در سال 
حزب با فدرال شد و  آرا سومين حزب آلمان 7,31% ، با  ترسايي 1994سال 

 آرا با 6,7%   ترسايي ، با 1998در سال . سوسيال ليبرال به دولت راه يافت 
 و مداخله در افغانستان   كشمكش هاي كوسوو. پيمان شد سوسيال دموكرات هم

در دوره ي رهبري جوشكا فيشر در سمت وزير امور . ي تغيير سبزها شد لعامل اص
خارجه ، اين حزب از بنياد گرايي و بي طرفي به واقع بيني به فرهنگ حاكميت 

مكان   ا  آرا8,6%   با 2002اگر پيشرفت آنان در انتخابات سال  . دگرگون شد 
 آرا 8,1%   ترسايي ، با 2005در سال . از شكست شرودر جلوگيري كندكه  ، داد 

، داراي همان نتايج نبود ، و به دنبال ائتالف حزب اتحاد دموكرات ـ مسيحي و 
حزب سوسيال ـ دموكرات ، حزب سبز به بازي گرفته نشد و به اقليت پارلماني 

اي سياسي ، از بسياري جهات برنامه كناره گيري فيشر از فعاليت ه .پيوست 
  2005هر چند از سال . سبزها را دگرگون كرد و نشانه ي پايان يك دوره است 

  ترسايي در انتخابات شهر ـ 2008ترسايي ، گرايش به چپ آشكار شد ، در سال 
 در انتخابات .دولت هامبورگ با حزب اتحاد دموكرات ـ مسيحي هم پيمان شدند 

يي ، با تبليغات نادرست ، پشتيباني بخش بزرگي از شهروندان را  ترسا2013سال 
  .كاهش يافت   8,44% شمار آراي آن به  از دست داد و 

  

  )اف د پ ( حزب دموكرات ليبرال آلمان فدرال   ـ    6  
  

با دو حزب بزرگ آلمان فدرال آماده ي  اين حزب پيوسته دگرگون مي شود ، و
 ترسايي ، زمينه ساز رفتن آدنائر شد و در سال  1963در سال . همكاري است 

 5% پيوسته در خطر پايين تر آمدن از .   ترسايي ، تناوب را به وجود آورد 1982
رو به  ترسايي ، 1990در انتخابات سال  . بيني شده درقانون انتخابات است پيش 

سال   آرا و در 6,9%  ترسايي ، به  1994را در سال   آ11%  ، از كاهش رفت



 ٢٨٧

 آرا 4و7%   ترسايي ، با  2002در سال  . پايين آمد آرا 6,2%   ترسايي ، به  1998
نقش تكميل كننده براي دو حزب بزرگ اتحاديه دموكرات ـ مسيحي و سوسيال ـ 

 به او امكان نداد ، كه 9,8%   افزايش آراي آن به  2005در سال . دموكرات بود 
آراي آن به  ترسايي ، 2013در انتخابات سال . وزنه يي در مذاكرات ائتالف باشد 

  .  آرا كاهش يافت %4,76 
  

   آلمان فدرال ) چپ  ( ي لينكحزب د  ـ   7 

  
بيشترين . د  ترسايي آشكار ش2007اين حزب در انتخابات منطقه يي سال 

ان حزب كمونيست آلمان شرقي تشكيل مي دهد ، و ايده اعضاي آن را بازماندگ
ماعي است و به يك قانون كار و حقوق اجتغييرات بنيادي در ئولژي سياسي آن ت

 ر آن اوسكار الفونتن ، يكي از هبر. چپي تندرو مي باشد سخن يك حزب دست 
به همراه او اعضاي حزب . است بوده سرشناس حزب سوسيال ـ دموكرات رهبران 

تحاد سوسيال ـ دموكرات به مخالفت با سياست حزب به پذيرفتن ائتالف با حزب ا
 آرا را به دست 8,7%  اين حزب  .دموكرات ـ مسيحي به اين حزب پيوسته اند 

اين حزب در انتخابات  .آورد و حزب سوسيال ـ دموكرات را گرفتار شكست كردند 
 را به دست آورد و سومين حزب آلمان فدرال    آرا8,59%   ترسايي  2013سال 
  .شد 

  
   



 ٢٨٨

  فرانسهوري جمه احزاب سياسي   ـ   م پنج  بخش
  
  اساسنامه ي احزاب سياسي فرانسه   ـ    1 

  
و به ويژه آزادي  ي سال ها ، با ارج نهادن به اصل آزادي هاي بنياديرازادر د

 ، كه 1901قانون اول ژوييه  ، براي برپايي احزاب سياسي ، برابر  انديشه و قلم
به دنبال . گرفت انجام مي بنياد احزاب سياسي  ،  برپايي انجمن ها است درباره

طرح دعاوي مالي احزاب سياسي و آشكار شدن صندوق هاي غيرقانوني ، كه 
احزاب براي هزينه هاي فعاليت هاي حزب وتبليغات دوره انتخابات در اختيار 

 كنترل اساسنامه و بر اساس ، برپايي احزاب را داشتند ، دولت بر آن مي شود
 16شوراي قانون اساسي در راي  . قانون پيش بيني كندرا در آرمان هاي آن 

 شهروندي دانسته و سان با آزادي هاي ترسايي ، اين قانون را نا هم1971ژوييه 
 هم چنانبرپايي احزاب سياسي باال ، براي بنابراين  قانون يادشده . آن را رد كرد 

برابر اين قانون احزاب داراي شخصيت حقوقي بوده ، مي . قابل اجرا مي باشد 
رده و يا  ، براي تامين نيازهاي خود ، اموال منقول و غيرمنقول خريداري كتوانند

  .  دن را بپذيردهش شهروندان در ميزان تعيين شده قانوني
  



 ٢٨٩

      فرانسهاي احزاب سياسيهزينه هدرآمدها و  بودن روشن و آشكارـ  2 
  

غاتي بودن درآمدها ، هزينه هاي روزمره و هزينه هاي تبليو آشكار  براي روشن
 ترسايي به تصويب 1995 و 1988ت ، چند قانون در سال هاي دوره ي انتخابا

در اين قوانين ياري دولت و بخش خصوصي به روشني پيش بيني شده . رسيد 
اين دهش ها . يورو بيشتر شود 7550 دهش هاي شهروندان در سال نبايد .است 

 ، دريافت پول 1995نتخابات برابر قانون ا. بايد به نام وحساب نامزدها حواله شود 
براي تامين  . آن ها ممنوع مي باشد از شركت ها و دولت هاي بيگانه و احزاب

 يورو 14796هزينه هاي تبليغاتي گزينش نمايندگان ، براي هر نامزد انتخاباتي 
 سانتيم 15داده مي شود ، و به تناسب هر راي كه به سود نامزدها داده مي شود ، 

  . شود نيز افزوده مي 
  

ليست يكي از براي اين كه نامزدها از اين ياري دولت برخوردار شوند ، بايد روي 
 راي 5% نامزدهايي كه در دور نخست انتخابات كمتر از  . احزاب نام نويسي كنند

  .را دريافت مي كنند دولت نيمي از ميزان تعيين شده تنها بياورند ، 
  
، در دور نخست انتخابات ،  جمهوري نامزدهاي انتخابات رئيسياري دولت به  

دهش شهروندان .  يورو مي باشد 18,500,000 يورو و در دور دوم 13,600,000
 و به  ، اين دهش ها بايد به نام نامزد يورو مي باشد4574براي دو دور انتخابات 

  .حساب بانكي او حواله شود 
  

يك ، ري شهروندان براي دريافت يانامزدهاي نمايندگي و رئيس جمهوري بايد ، 
هاي دريافتي و هزينه هاي پول ، د نبانكي بازكنحساب سال پيش از انتخابات 

دوره ي تبليغات انتخاباتي را به يك انجمن مجاز و يا نماينده كه مي تواند شخص 
 و همه ي هزينه ها و درآمدها از سوي حسابرس رسمي حقيقي باشد ، بسپارند ،

بات و تيليغات دوره انتخابات و اداره ي ماليات كميسيون محاسبررسي شده و به 



 ٢٩٠

قانوني بيشتر اگر كميسيون گزارش را نپذيرد و يا هزينه ها از ميزان . بفرستد ها 
 پرونده را به قاضي انتخابات باشد و يا گزارش به كميسيون فرستاده نشده باشد ،

   . است راي قاضي در شوراي قانون اساسي قابل رسيدگي استينافي.  مي فرستد
  

 و شكست نيكال 2012سال رييس جمهوري با وجود اين قوانين ، پس از انتخابات 
سندسازي از سوي يورو  ميليون 20 ) ليبراسيون ( ساركوزي ، روزنامه آزادي 

آشكار كرد ، فرانسوا را اتحاد جنبش مردمي در انتخابات رييس جمهوري حزب 
به . ايي از اين سمت  استعفا داد كوپه رييس حزب و يار نزديك ساركوزي با رسو

همين انگيزه بسياري از حقوقدانان بر اين پندارند ، كه بايد از نزديك دهش ها و 
  .هزينه هاي احزاب كنترل شود 

  

  احزاب سياسي فرانسه  ـ  بافت   3 
  

اغلب ولي از آن جا ، كه در انتخابات . فرانسه داراي يك سيستم دو حزبي است 
كثريت مطلق آرا را به دست نمي آورند ، براي به دست آوردن ايكي از دو حزب 

كنند ، رقابت اين دوحزب و برنامه هاي مي اكثريت مطلق با احزاب ديگر ائتالف 
احزاب دست  ـ 1  .وسته زمينه ساز الترناتيو مي شود اسي و اقتصادي آن ها پييس

و حزب پ ، حزب راديكال چ، حزب سبزها  ، حزب چپ حزب سوسياليست :چپي 
 ـ احزاب دست 2.  مبارزه كارگري ، حزب كارگر و حزب اتحاد كمونيست انقالبي 

 و حزب جبهه اتحاد براي دموكراسي فرانسه جنبش مردمي ، حزب  اتحاد :راستي 
  .ي ملي 

  

  )پ  اس  (  فرانسهحزب سوسياليست   ـ   4 
  
ياليست خش فرانسوي جبهه ي بين الملل كارگري نخستين هسته ي حزب سوسب

 ، پس از به دست  ترسايي ، به رهبري لئون بلوم1936سال در اين جبهه . است 
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با نام ترسايي ،  1969در سال  و . به حاكميت رسيد در پارلمانآوردن اكثريت آرا 
ي اپيني ، فرانسوا  دو سال پس از آن ، در كنگره .حزب سوسياليت برپا شد 

ترسايي ، فرانسوا ميتران با حزب  1972در سال . ميتران دبيراول اين حزب شد 
در . از آراي هواداران حزب كمونيست بهره برد يك برنامه مشترك ، در كمونيست 

 ترسايي 1986در سال .  ترسايي ، رئيس جمهور فرانسه شد 1981انتخابات سال 
ژاك شيراك رهبر احزاب راست ، . اكثريت پارلماني به دست احزاب راست افتاد 

 در 1988ولي در سال . ترك راست و چپ ، نخست وزير ميتران شد در دولت مش
انتخابات رييس جمهوري دوباره ميتران برنده شد و ژاك شيراك شكست سختي 

پس از اين پيروزي فرانسوا ميتران مجلس نمايندگان را منحل كرد ، و  .خورد 
لي و. توانست با حزب كمونيست ، اكثريت كرسي هاي مجلس را به دست آورد 

نخست وزيران برگزيده ي او روكارد ، كرسون و پير بره گوا نتوانستند ، به گونه 
پس از مرگ ميتران . يي بايسته دولت را رهبري كنند و حزب دچار بحران شد 

 كارد ، فابوس و امانويلي رقابت شديدي آغاز شدورميشل براي رهبري حزب ميان 
.  

  
.  دچار شكست شد  ترسايي ،1993ني زب در انتخابات پارلمابه همين انگيزه ح

پس از اين ناكامي ، با برپايي دموكراسي در حزب ، يونل ژوسپن دبير اول حزب 
هنگام مجلس نمايندگان را منحل كرد ، حزب  به نا ژاك شيراك ، . شد 

سوسياليست با بهره برداري از اين موقعيت با احزاب چپ اكثريت كرسي هاي 
 نماينده حزب 37 نمايند حزب سوسياليست ، 245. ( پارلمان را به دست آورد 

ليونل ) .  نماينده حزب سبزها 8 نماينده حزب راديكال چپ و 20كمونيست ، 
( وزيران و با پشتيباني مجلس نمايندگان ، اصالحات اجتماعي ژوسپن با همكاري 

 كاهش داد ، پوشش بيمه درماني همگاني و از 35ساعات كار هفتگي را به 
با او به سان ميتران بر اين انديشه بود ، . را به تصويب رسانيد ) تادگي كاراف

.  ، آرا ديگر حزب هاي دست راستي را كاهش مي دهد پيشرفت حزب جبهه ملي
در راستاي اين پندار ، در برابر نبودن امنيت هراس آور و سنديكاي كارمندان 



 ٢٩٢

 رفتار او سبب شد ، كه اين. دولت و اقدامات تروريستي در كرس نرمش نشان داد 
  2002 سال بخشي از هواخواهان حزب از او روي گردانيدند ، و در انتخابات 

از دور دوم انتخابات رئيس شكست خورد  و ترسايي ، حزب سوسياليست 
انجمن  ترسايي در انتخابات پارلمان اروپا و 2004در سال  . كنار رفتجمهوري 

 ترسايي ، 2005در سال در . ن افزايش يافت هاي استان دوباره آراي هواخواهان آ
هنگام همه پرسي درباره ي قانون اساسي اروپا هواخواهان آن به دو دسته بخش 

   .شدند 
  

 .حزب سوسياليت ، خواهان از ميان رفتن نابرابري اجتماعي و تعديل ثروت است 
 از نگر اقتصادي خواهان اقتصاد تركيبي شركت هاي خصوصي و دولتي است ، و

  .دولت بايد نقش مهم داور و عامل اقتصادي را بازي كند 

  
   )پ  س( نيست فرانسه وحزب كم  ـ     5  

  
، در بخش بين  ترسايي ، پس از دوسال از انقالب روس 1919اين حزب درسال 

واخواهان شمار هبيشترين  ترسايي ، 1920در سال . د الملل كارگري آشكار ش
بخش فرانسوي بين الملل .  ر به آن  پيوستند در كنگره ي شهر توسوسياليست 

 1949در سال .  ترسايي ، با نام حزب كمونيست برپاشد 1921كارگري در سال 
ترسايي ، با نقش فعالي كه در درازاي جنگ بين الملل دوم در برابر آلمان نازي 

 1947 آرا را به دست آورد و تا سال 21% داشت ، بزرگترين حزب فرانسه بود و 
 ترسايي ، از بازگشت ژنرال دوگل به حاكميت 1958در سال . بود    دولت در

مخالفت برخاست ، اين سياست حزب ، ناخرسندي مردم را به دنبال داشت ، آراي 
 كاهش يافت ، و حتي نتوانست از كناره كيري احزاب در دور دوم 18% آن به 

از ياري پنهاني ژرژ ي ترساي 1969 و 1968در سال هاي . انتخابات بهره مند شود 
ولي هنگامي ، كه .  از دو حزب حاكم در كشور بود يبهره گرفت و يكپمپيدو 

شيوه ي اقتصادي و اجتماعي شوروي را به عنوان الگوي نمونه مطرح كرد ، اعتبار 



 ٢٩٣

برنامه ي حكومت ،  ترسايي 1981در انتخابات سال   .خود را از دست داد 
ان ولي در گذر زم.  آورد  راي به دست 15,3% مشترك ميتران را پذيرفت و 

 با پافشاري ربرت هو رهبر حزب ، 1994در سال  . هواداران خود را از دست داد
اين حزب خواهان برابري اجتماعي و . سيستم سياسي شوروي را سرزنش كرد 

مخالف آزادي اقتصادي و جهاني شدن آن . بهترين شيوه ي تقسيم درآمد است 
 ترسايي درباره ي قانون اساسي اتحاديه ي اروپا 2005رسي سال در همه پ. است 

 و در چند سال گذشته اعضاي حزب كاهش زيادي داشت.  خواهان راي منفي شد
  . چپ را به راه انداخته اند اكنون با احزاب دست چپي ، حزب جبهه 

  

   ي فرانسهحزب سبزها   ـ   6  
  

در انجمن حزب ، ر فرانسه  دبه دنبال گسترش جنبش پاسداري از محيط زيست
اي نخست ، براي به دست سال هدر . هاي پشتيباني از محيط زيست فعال بود 

اين سال با نام حزب سبز برپا  چندين حزب ميانه رو راست برپا كرد آوردن راي
 ، كه رنه دومون نامزد رئيس جمهوري شد ، از اعتماد به 1974در سال . شد 

بحران انديشه هاي سياسي ديگر از محيط زيست و نقش فزاينده در پشتيباني 
احزاب بهره برد و بيش ازپيش در گفتگو ها و بحث ها ميان احزاب سياسي ، 

ولي از آن جا ، كه ازيكپارچگي ايدئولژي . مار هواداران آن افزوده شد شبر
در .  به كشمكش پرداختند  ، برخوردار نبود ، سخنگويان انديشه هاي مختلف

. د لمان است برپا ش، با نام حزب سبز كه برگرفته از الگوي سبزهاي آ 1984سال 
 1990در سال . فرايند آن هم آهنگ شدن جريان هاي مختلف در حزب گرديد 

 براي ي ، پروژه ي1995در سال . به انديشه هاي چپي گرايش پيدا كرد ترسايي ، 
خورداري از  با بر ترسايي ،1999در. ز محيط زيست ارايه كرد پشتيباني ا

 در انتخابات پارلمان اروپا موفقيت به دست آورد و پشتيباني دانيل كهن بنديت ، 
 ترسايي در دولت ليونل ژوسپن شركت كرد 1997در سال  . شد آرا 9,62% داراي 

نويل مامر نامزد  براي نخستين بار در انتخابات رئيس جمهور ي شركت كرد ، و. 



 ٢٩٤

ا افزايش هواخوهانش به يك بامروز . ست آورد  آراي همگاني را به د5,2% آن 
در زمينه ي محيط زيست و . استوار ، پويا   و سازمان يافته در آمده است حزب 

مسايل اجتماعي ، خواهان يك جامعه برپايه ي پيشرفت اقتصادي ، تعادل محيط 
خواهان كاهش اتومبيل و . زيست ، تقويت دموكراسي و برابري شهروندان است 

كمتر محيط زيست را آلوده  كه استن و برتري دادن به وسايل رفت و آمد كاميو
نيروي خورشيد و آسياب هاي ( مي كنند  و پشتيبان شيوه هاي نو توليد انرژي 

خواهان كاهش چشمگير ساعات . و پايان دادن به انرژي هسته يي است ) بادي 
  .كار مي باشد 

  

   حزب راديكال چپ فرانسه  ـ  7  
  

 ترسايي است 1848 و 1793ب بازمانده ي انقالبيون فرانسه در سال هاي اين حز
در گذر زمان به دو . اشته است و در برپايي جمهوري سوم فرانسه نقش بنيادي د

كه  ترسايي اقليت جنبش چپ 1973در سال . ش چپ و راست بخش شدند جنب
دند و هم خواهان دگرگوني هاي بنيادي بودند ، حزب راديكال چپ را برپا كر

 ترسايي هواخواهان 1990در سال هاي . پيمان با حزب سوسياليست شدند 
خواهان هم . امروز شمار هواخواهان آن بسيار كاسته شده است  . زيادي داشت

بستگي شهروندان ، برابري اجتماعي هستند و براين انديشه اند ، كه پيشرفت 
از بشر دوستي پشتيباني . شدني است انجام جامعه با گسترش آموزش و پرورش 

   . جامعه است پويايياساس مي كند ، كه در آن شهروند 
  

    
  
  



 ٢٩٥

 ( اتحاد كمونيست هاي انقالبي حزب ، ) ال او (  كارگري حزب مبارز ـ   8
   و حزب كارگر) ار سال 

  
ايدئولژي تروتسكي از احزاب چپ تندرو مي باشند ، از هواخواهان ، حزب اين سه 

بود و مبارز كارگري بسيار وفادار به بازگويي مبارزات طبقاتي حزب . مي باشند 
سرمايه داري و رنجبران بود ، در سيستم تالش هايش محدود به مخالفت ميان 

حالي كه حزب اتحاد كمونيست هاي انقالبي و حزب كارگر، به تجزيه و تحليل 
انديشه ي  از .كلي همه ي نيروهايي كه معترض به جامعه كنوني است مي پردازد 

انقالب پيوسته و جهاني پشتيباني مي كنند و خواهان ديكتاتوري رنجبران مي 
مخالف مالكيت ابزار توليد به سان كارخانه ها بوده و  حزب مبارز كارگري. باشند 
اين احزاب در ميان كارگران  . ي كردن بازرگاني آزاد سخت مخالف استبا جهان

 آراي همگاني را 10%  ترسايي ، 2002ات سال هواخواهان زيادي دارند ، در انتخاب
 ترسايي ، شركت كردند و 2007در انتخابات رئيس جمهور در سال آوردند ، 

 آراي همگاني را به دست 1,3%  و حزب ضد سرمايه داري  4% مبارزه ي كارگري 
 براي قانون اساسي اتحاديه ي اروپا نقش 2005در همه پرسي سال . آوردند 

  .لفت با آن داشتند فعالي در مخا
  

  ) پ  يو ام( حزب اتحاد جنبش مردمي   ـ    9 
 ترسايي ، ژاك شيراك  حزب اتحاد براي جمهوري را برپا كرد ، 1976در سال 

 ، كه در سال هاي دانداين حزب خود را وارث جنبش هواداران ژنرال دوگل مي 
 اين .ت فرانسه حاكميت داشت  ترسايي در صحنه ي سياس1974 تا 1959

جنبش با وجود برخورداري از رهبران سرشناس ، به سان حزب راديكال در 
از همان آغاز به كار تني . ايده ئولژي روشني نبود   جمهوري سوم فرانسه داراي 

چند از رهبران جنبش هواداران دوگل به مخالفت برخاستند ، تا آن جا كه شارل 
 ، حزب ديگري به نام  ندگل داشتكه انديشه ي سنتي دوپسكوا و فيليپ دو ويليه 

اين حزب با اين كه در انتخابات پارلمان اروپا . اتحاد براي فرانسه به راه انداختند 



 ٢٩٦

 حزب اتحاد براي 12,95%  در برابر 5و13( % نتايج بهتري به دست آورد 
  .به دنبال اختالف ميان سران حزب ازميان رفت ) جمهوري 

  
لن ژوپه نش ژاك شيراك به رييس جمهوري ، آي ترسايي پس از گز2002در سال 

، فيليپ دوست بالزي و ژان گودن به ابتكار ژاك شيراك ، حزبي فرا گير دست 
تني چند از رهبران با سپس . را برپا كردند راستي با حزب اتحاد براي جمهوري 
با نام اتحاد جنبش مردمي برپا كردند ، وآلن حزب اتحاد براي دموكراسي فرانسه 

پس از اين كه . ه نخست وزير فرانسه به سمت دبير اول حزب برگزيده شد ژوپ
در سال . شكار شد  در شهرداري پاريس آسند سازي و استخدام هاي ساختگي 

دادگاه او را به مجازات سنگين محروميت از برگزيده شدن در    ترسايي ،2004
گرفت و حزب دچار وي ناگزير از كار كناره  كرد ،محكوم  بنيادهاي سياسي كشور

وزير امور اقتصادي كه در آرزوي رسيدن به ساركوزي در اين ميان . بحران شد 
 همكاري ادوارد بالدور نخست وزير پيشين فرانسه  و نويد  با.رييس جمهوري بود 

با فرصت . ه در آرزوي رسيدن به وزارت بودند كدادن به چند تن از سران حزب 
حزب كرد و با آراي هواداران حزب به اين سمت طلبي خود را نامزد دبيراولي 

  ترسايي در انتخابات رييس جمهوري برگزيده شد 2007 سال  در . برگزيده شد 
ناهم دوباره  ترسايي ، 2012 در انتخابات رييس جمهوري سال پس ازشكست. 

 را رها كردند و اتحاد براي دموكراسي فرانسه ، جنبش نوپاآوايي ها ، سران حزب 
  ترسايي 2005در سال اين حزب . ره حزب راديكال راست را بر پا كردند دوبا

براي تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا زياد كوشش كرد ، ولي اكثريت مردم 
 با آشكارشدن .شكستي آشكار براي ساركوزي بود اين فرانسه آن را نپذيرفتند و 

وي روزنامه آزادي ، و  ميليون اورو سندسازي در هزينه هاي انتخاباتي از س20
استعفاي فرانسوا كوپه رييس اين حزب و يار نزديك ساركوزي ، آگاهان بر اين 

  .انديشه اند ، كه اين دو بايد از سياست كناره گيري كنند 
  

  )اف  ان ( جبهه ي ملي فرانسه حزب   ـ   10



 ٢٩٧

  
 ترسايي ، آشكار 1960 است ، در سال اين حزب يك حزب دست راستي تند رو

  ترسايي در 1984تا سال .  ژان مري لوپن آن را برپا كرد 1972در سال  . شد
 11%  ترسايي ، در انتخابات پارلمان اروپا 1986در سال . انتخابات نقشي نداشت 

، با تغيير قانون انتخابات و در دو دوره ي رييس جموري ميتران . راي آورد 
در سال . افزايش يافتند ب زيادي با شتاهواداران او پذيرفته شدن اكثريت تناسبي 

اين حزب اساس تبليغات خود را به مخالفت .  راي آورد 15 . 6% ي   ترساي1987
  . گذاشته است ناشي از مهاجرين با مهاجرت بيگانگان و نبودن امنيت 

پراكنده بودن هواداران اين حزب در سراسر كشور پيوسته آن را از داشتن نماينده 
 نماينده در 35 ، داراي   ترسايي1986در سال . رده است ه كدر پارلمان بي بهر

 حوزه ي انتخاباتي به 30  ترسايي ، نامزدهايش در 1997 در سال .پارلمان شد 
رقابت ميان ژان مري لوپن و برونو مگره در درون . دور دوم انتخابات رسيدند 

نتخابات حزب ، همه چيز را به آشوب كشيد ، با اين حال در همين سال در ا
 درانتخابات رييس جمهوري 2002در سال . آورد   كرسي به دست 9پارلمان اروپا 

شركت كرد ، در حالي ، كه به نظر ميرسيد ، حزب رو به كاستي است ، با شگفتي 
 آرا دوم شد و ليونل ژوسپن نامزد حزب سوسياليست نتوانست به 17% همگان با 

در رفتن اكثريت نسبي در انتخابات اين حزب با تغيير دوباره و پذي. دور دوم برسد 
 . دو نماينده در مجلس نمايندگان به دست آورد 2012انتخابات پارلماني 

هواداران اي حزب از اين پس به راي كارساز در انتخابات مي انديشند و تنها به 
 حزب .به دست آورند   آرا  را11% نامزدهايي راي مي دهند كه بتواند بيش از 

 احزاب دست راستي مي داند و  در مخالفت  ملي انگيزه ي ناكامي خود راجبهه ي
  .با آن ها دشمني ديرينه دارد 
 از مردم مي داند ، مردمي كه از بي امنيتي و نبودن هجبهه ي ملي خود را برخاست

احزاب ديگر و رهبران آن ها متهم به فساد مي ، اين حزب  .آرامش رنج مي برند 
  .د اند در راه  وااليي كشورتالش كنكه بتونظم نويي است ، كند ، و خواستار 

  



 ٢٩٨

 پارلمان اروپايي به يك پيرزوي بي پيشينه دست 2014اين حزب در انتخابات مه 
 كرسي به دست آورد و حزب اول فرانسه 24 نماينده ي فرانسه ، 74يافت  و  از 

 ، شكست در اين انتخابات حزب سوسياليست كه حكومت را در دست دارد. شد 
  . كرسي به دست آورد 13سختي خورد و تنها 



 ٢٩٩

   احزاب سياسي در ايران  ـ م شش بخش  
  
   ـ احزاب سياسي دوره قاجار1

 در حكومت هاي لياحزاب سياسي مستقل و آزاد گوهر دموكراسي مي باشند و
 ي بيداد  حكومت ها. اد و مستقل سخني زياده است خودكامه ، برپايي حزب آز

كه اين احزاب مردم نا آگاه و بي سواد احزابي را برپا مي كنند ولي براي فريب 
  .عموما وابسته بودند ، بازتاب سياسي سازنده يي نداشتند 

 يان ، فراشباشي ها و ماليان وبرپايي مردم براي پايان دادن به بيداد شاه ، ديوان
و ماليان كه دست يابي به آزادي و حقوق بنيادي ، با نيرنگ انگليس ، شاه قاجار 

دست نشاندگان انگليس بودند ، نخستين قانون اساسي به ابتذال كشيده شد و به 
جاي برپايي دموكراسي و حاكميت مردم ، شاه قاجار برجاي ماند و شاهزادگان 

لس و دولت را از آن خود مج آنان ، سر سپردگان قاجار و ماليان و تني چند از 
عمال ايران را ميان خود بخش كرده بودند ، كه و روس دو دولت انگليس . كردند 

روس ها حزب اجتماعيون . براي حفظ نفوذ خود هريك حزبي به راه انداختند 
  .عاميون و انگليسي ها حزب دموكرات اعتداليون را به راه انداختند 

آرمان هاي حزب  مردم آن بي سواد بودند و از 99 % در كشور ي كه بيش از 
ن دو حزب در هنگام انتخابات زمينه ساز برگزيدن ايادي و  اي.شناختي نداشتند 

تنها وظيفه يي كه مردم داشتند ، دادن . به بيگانگان شده بودند خودفروختگان 

 ، روس اجتماعيون عاميوندر حزب . راي به يكي از نامزدهاي اين دو حزب بود 
داختند و دستان پرها به سازماندهي شعبه هاي آن در آذربايجان ، گيالن و كر

  هايبراي تبليغ خواستهبه ويژه بادكوبه  را از سرزمين آران ايادي نفوذي خود
 در حزب اعتداليون دموكرات شاهزاده هاي قاجار ،  .خود به اين مناطق فرستادند

  مال طباطبايي ، مال بهبهاني سيد ضيا و مصدق 
  .كه عموما ايادي انگليس در ايران بودند به عضويت درآمدند 

      احزاب سياسي دوره ي پهلوي   ـ 2 



 ٣٠٠

از  دولت به راه انداخته بود ، وي اول ، چند حزب دست نشانده ،در دوره ي پهل
به الدين طباطبايي  ضياء سان حزب اراده ي ملي كهبهجمله حزب دموكرات  كه 

چند حزب ديگر برپا شد ، در اين دوره  هوا خواه انگليس بود  ، بود  راه انداخته
اب كم ترين اثر وجودي نداشتند و تنها درهنگام انتخابات آفتابي مي اين احز

  .شدند 
  

 و پس از آن ، با گسترش 1329، به ويژه در سال هاي در دوره ي پهلوي دوم 
 اي شمالي وغربي كشور ، شاه بهنفوذ انديشه هاي كمونيستي در تهران ، استان ه

 ، حزب ملت ايران ، حزب احزاب سومكا   برآن شد ، و امريكا انگليسخواست 

 را با پول دولت و يا دادن نيروي سوم  وزحمتكشان و حزب پان ايرانيست
در دوره ي اين احزاب به سان احزاب ديگر . پول به سردمداران آن ها به راه اندازد 

و مذهبي ـ بازاري  ي برگزيده از سوي شاه نامزدهابه سود تنها انتخاباتي تبليغات 
 ميان مردم  شگفتي در اين است ، كه در همه ي انتخابات ، از دتالش مي كردنها 

 يكي از خان ها ،  نامزدي ديده نمي شد و هر حوزه ي انتخاباتي در زير امر
 پس از برپايي .شاهزادگان قاجار و يا گردن كشان محلي سرسپرده به شاه بود 

در  ب يي كه داشت و به سان ك ژساواك ، اين سازمان با شبكه ي گسترده 
ساواك بودند ، درهر حوزه ي انتخاباتي آن زير كنترل ي مردم شوروي ، همه 

چند تن را برمي گزيد و سپس شاه نخست ، نمايندگاني را كه در نظر گرفته بود 
ن مي يبقيه تعي ساواك  كم بود ، از روي سياهه ي تعيين مي كرد و اگر شماري

به جاي يك نامزد در هر ،  مردم سال ها بعد شاه برآن شد ، براي فريب . نددش
 خواستاو مي نامزدي كه تنها شود ، و حوزه ي انتخاباتي ، چند نامزد تعيين 

 سال حكومت پهلوي ، هرگز شهروندان نتوانستند ، 50در درازاي .  دبرنده مي ش
 ، و تنها تكليف به ينش در سنا و مجلس نمايندگان داشته باشند براي گزينامزد

شاه از ادا در آوردن به چند حزبي خسته . امزدهاي تحميلي داشتند اي به ندادن ر
شده بود ، به شيوه ي كشورهاي بزرگ سيستم دو حزبي را به راه انداخت ، از اين 



 ٣٠١

و حزب اضافي  پس ، هر يك از نخست وزيران او حزبي را به راه مي انداخت
  .ناپديد مي شد 

  

   حزب مردم  ـ     الف
 ، نخستين 1336 ،  در سال 1332 تا 1330رانگر سال هاي پس از رويدادهاي وي

علم اسداله اين حزب به رهبري  كيل شد ، حزب مردم ايران بود ، حزبي كه تش
پس از پايان نخست وزيري اسداله علم  ،  . نخست وزير ويار نزديك شاه برپا شد

  .اين حزب هم چنان بي رنگ برجاي ماند 

  
  حزب مليون  ـ   ب
  

 اقبال به نخست وزيري رسيد و به پس از اسداله علم ، منوچهر1338در سال 
خواست شاه براي تظاهر به الترناتيو در انتخابات ، وي حزب مليون را به راه 

پس از يك هاي و هوي ساختگي در انتخابات ، نخست وزيري اقبال به . انداخت 
  .پايان رسيد و اين حزب نيز  از ميان رفت 

  

   نوينحزب ايران  ـ    پ
  

 حسنعلي منصور كانون مترقي را به راه انداخت و پس از اين كه 1340در سال 
پس از كشته .  برپا كرد اين كانون را با نام حزب ايران نوين نخست وزير شد ، 

انگليس جهانخوار به سان حزب اخوان مسلمين ( به دست فداييان اسالم شدن او 
اقدار و آدم كش بودند ، براي تحميل مصر ، اين حزب را كه اعضاي آن گروهي چم

عباس هويدا دبيركل حزب ) خواسته هاي اهريمني خود در ايران به راه انداخت 
تنها در .  كم ترين اثر وجود نداشت  اين حزب1353ن نوين شد و تا سال ايرا

  .هنگام انتخابات نام آن به زبان ها مي افتاد و سپس خاموش مي شد 
  



 ٣٠٢

 ، كه تيمور بختيار سازمان 1332آورشد ، پس از مرداد در اين ميان بايد ياد
 در ذشت به شيوه ي ك ژ بگمي  امنيت را برپا كرد ، هر روز كه اطالعات و

نامزدي براي . در زير كنترل مامورين اين سازمان در آمدند بيشتر مردم ، شوروي 
ست  تن سناتور به ظاهر انتخابي در د30س و سال ها پس از آن لگزينش در مج

اين سازمان افتاد ، و عمال احزاب كم ترين نقشي در گزينش نامزدها نداشتند ، و 
براي اين كه وانمود شود در اين كشور سيستم حزبي وجود دارد ، نامي از اين 

  .احزاب به ميان مي آمد 
  

  حزب رستاخيز  ـ     ت  
  

دهي سازمانبرپايي احزاب در كشورهاي آزاد جهان ، در دموكراسي نيم مستقيم ، 
هر حزب . براي بازگويي خواسته هاي شهروندان در سياست و اقتصاد كشور است 

برنامه هاي سياسي و اقتصادي را با همكاري و هم پرسي با اعضا و هواداران حزب 
 و يار شهروندان مي گزارد فراهم مي كند و در دوره تبليغات انتخاباتي در اخت

خواسته هاي آنان در  ، كه تامين كننده مردم آگاهانه به حزبي راي مي دهند
در كشور ايران كه سناتورها و نمايندگان .  پيشرفت و آباداني كشور باشد ، آرامش 

شاه و درباريان برگزيده مي شدند و ساواك پشت پرده مجلس در نشست هاي 
تنها  پيشينه ي آنان را در زمينه ي دلبستگي  به رژيم پادشاهي بررسي مي كرد 

وي ديگر اقتصاد كشور در دست فرقه بهايي به سركردگي هويدا بود ، ديگر و از س
اين نابساماني ها ناشي از آن بود ، كه مشاورين شاه . نيازي به حزب بازي نبود ،

در اين ميان فرح با تني چند از مشتي چاپلوس و بي بهره از دانش حقوق بودند ، 
 نقطبي و حسيجوادي ، رضا مله هوشنگ نهاوندي ، منوچهر گنجي ، فريدون ج

 ، به راه انداخته بود و در همه ي كار ها دخالت مي كرد نصر كابينه ي پشت پرده 
شاه ، به رهنمود اين كابينه  1353در سال . زمينه ساز برپايي حزب رستاخيز شد 

 ، از شاه خواست كه به سفارش همين كابينه فرح    . حزبي پايان دادبه بازي دو
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و پيامي را كه يارانش نوشته بودند ،  . ن اساسي رهبر اين حزب بشود برخالف قانو
  :  گفت شاه در اين پيام . داد براي بازخواني به شاه 

  
ما معتقديم ، كه مردم ايران بايد براي رسيدن به هدف هاي ملي كه سعادت و «  

 د ونآسايش فرد فرد را تامين مي كند ، متحد باشند ، و در يك جهت حركت كن
در نظام چند حزبي امكان تفرقه و تشتت . نه خنثي كردن تالش هاي يكديگر 

هر گروه كه در حزبي هستند ، با ديگران براي كسب و به دست . بسيار است 
 و هرگروهي مي خواهد ، حرف ، كشمكش و ستيز مي كنندگرفتن حكومت 

لي كه در درحا. خودش را بر كرسي نشاند ، در نتيجه اختالف به وجود مي آيد 
شاه از مردم خواست كه به اين . » از جنگ گروهي خبري نيست ، رستاخيز حزب 

   .ور برودحزب بپيوندند و هركس مخالف است پاسپورت بگيرد و از كش
  

و از نقش كه تنها به سود آني خود مي انديشيدند پشت پرده ، اعضاي اين كابينه 
در )تناوب ( آلترناتيو  ي كننده تضمين ، كه احزاب در فعاليت هاي سياسي 

 اين شهروندان هستند ، نمي دانستند ،و  آگاهي نداشتند است ، هنگام انتخابات
كشور را پيشنهاد مي  برنامه هاي سياسي و اقتصادي عضويت در احزاب كه با 
حزبي كه اكثريت آرا را به دست آورد ، با تشكيل دولت ، و پس از انتخابات كنند 

يي را كه در راستاي خواسته هاي شهروندان و واالخود دي برنامه هاي پيشنها
  . د نكشور است ، به اجرا در مي آور

از آن جا كه رژيم يك حزبي نشانه حكومت خودكامه است ، شاه دانسته و يا 
  .ندانسته به دام فرح و يارانش افتاد و بيش از پيش بي آبرو شد 

به وي زب و نخست وزير شد ، پس از عباس هويدا ، جمشيد آموزگار ، مديركل ح
كاف را در حزب  نخستين ش ،با برپايي جبهه ي پيشرفتهوارونه ي گفته ي شاه ، 

را  رهبران و اعضاي حزب رقابت و حتي دشمني ميانبه وجود آورد و  رستاخيز 
   .  دادگسترش 
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، كه كابينه ي پشت پرده نوشته ستاخيز رنگري كوتاه به اساسنامه و آرمان حزب 
ب كمونيست شوروي از حزبا برپايي حزب رستاخيز شاه گواه آن است ، كه ،  بود

 ، زيرا در اين كشور كارگران و كشاورزان ناگزير به عضويت در پيشي گرفته اند
ران همگان در حالي كه در اي. حزب كمونيست بودند  و نه همه ي شهروندان 

نزله مخالفت با رژيم خودداري از عضويت به مدند ، و ناگزير به عضويت حزب ش
 احزابي كه  اين است كه رهبرانآن چه در اين ميان تكان دهنده است ،. بود 

جنگ  زي مي كردند ، يكباره چندين سال  نقش رقيب سياسي را براي مردم با
ادعا مي كردند ، به دروغ كه انديشه هاي متفاوت سياسي و اقتصادي را زرگري و 

  . جاي گرفتند در حزب رستاخيز يكديگر ست در دست زيرپا گذاشتند  و همه 
  

با آگاهي از  ،  ي او فرح و اعضاي كابينه ي پشت پرده به گفته ي آگاهان، 
بيماري شاه و فساد دربار و دخالت بهاييان در امور سياسي و اقتصادي كشور و 

ن دهد ، به نبودن جانشيني كه بتواند ، پس از مرگ شاه  به نابساماني ها پايا
 براي سرعت دادن به فروپاشي شاهي به اين نابكاري تن داده اند ت انگليس خواس

اهريمن به ايران ، ، كما اين كه همه ي اعضاي اين كابينه توانستند ، با آمدن 
 و مردم آزاده و شتوانه پولي قابل توجهي از ايران بيرون بروندآسوده خاطر و با پ

    .ادنداه ايران به چنگال خميني اهريمن افتبي پن
 

  حزب توده  ـ  ج 
  

از آن جا كه رهبران . دوباره در تهران سازمان يافت ،  حزب توده 1320در سال 
آن در بادكوبه و مسكو شيوه ي اداره و رهبري و برنامه ريزي را فراگرفته بودند ، 

 يتوانستند در ميان كارگران كارخانه ها ، پااليشگاه آبادان ، و سنديكاهاي كارگر
در دانشگاه ها و ، اين حزب با برخورداري از رهبران دانشگاه ديده . نند نفوذ ك

 تا سال 1326اين حزب در سال هاي . دبيرستان ها هواداران بسياري داشت 
 بسيار فعال بود ، با نقش سازنده يي كه در دفاع از حقوق كارگران داشت ، 1332
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، از همه ن مي داد در دوره ي نخست وزيري مصدق تظاهرات كارگري را سازما
مصدق پشتيباني كرد ، مصدق با سازماندهي همه پرسي برآن پرسي فريبكارانه 

يگر اكثريتي در آن نداشت منحل كرده و به شيوه ي شاهان بود ، مجلس را كه د
ترك قاجار از طايفه مغول ، كه برخاسته از ميان آنان بود ، يك تنه به هرنامردمي 

ا پشتيباني از مصدق اميدوار بود ، پس از انحالل  و لي حزب توده ب.تن دهد 
مجلس ، مجلس موسسان تشكيل شود و به رژيم شاهي پايان داده و حكومت 

ان حزب توده دستگير و  تني چند از رهبر. د جمهوري پرولتارياي كارگري برپا كن
در اين ميان شبكه نظامي لو . دند وشماري از آنان از ايران گريختند تيرباران ش

ه ي افسري دستگير  دانشجوي دانشكد63 تن درجه دار و 19 افسر و 369رفت و 
از ميان  .  حزب توده غيرقانوني شناخته شد تيرباران كردند وو بيشترين آنان را

بردن دگر انديشان شيوه ي حكومت هاي خود كامه است ، كه خواستارآنند ، 
 پس از نابودي اين حكومت در يغا ، كه. ستايش كنند را مردم گوسفند وار آنان 

سال است ، كه در چنگال 35ردم گرفتار خميني اهريمن شدند و م، خودكامه 
اگر شاه به  . فاشيست روي زمين به زنجير كشيده شده اند مخوف ترين حكومت 

ودكامه به جاي حكومت خزادي ارج مي گذاشت و جاي خفقان سياسي ، به آ
ي برپا مي كرد و با پذيرا شدن آزادي ي دموكراسشاهي حكومت جمهوري برپايه 

كميت خود آشنا مي  حكومت دموكراسي و حق حامردم به اصولهاي شهروندي 
ولي انگليس مي دانست                                                               .شدند 

ن كار ايانجام  پروانه ي  كه در حكومت مردمي  منافع بيشمار او به خطر مي افتد 
  .به شاه نمي داد و شاه براي ماندن بر سر قدرت به اين نابكاري ها تن داد را 
   

 يادي داشتند ن ، كه در فعاليت هاي آن نقش بران حزب كمونيستاز ستني چند 
سليمان ميرزا اسكندري ، احسان تبري ، دكتر نصرت اله جهانشاهي افشار ، ، 

يي ، تقي كي منش ، رضا لي عموبزرگ علوي ، نورالدين كيانوري ، محمد ع
  .بودند رضا راد منش شلتوكي و 
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چ ـ خفقان سياسي و ممنوعيت تشكيل احزاب سياسي در ايران سبب شد ، كه در 
فداييان خلق ، راه ( دانشجو احزاب تند روي كمونيستي كشورهاي بيگانه جوانان 

را با ياري  ) مجاهدين خلق( و حزب تندروي ماركسيست اسالمي ) و پيكار كارگر 
در فضايي باز سياسي بيرون از كشور ، همه ي . كشورهاي بيگانه به راه اندازند 

ولي از آن جا كه دانشجويان با مرامنامه . دانشجويان به اين احزاب روي آوردند 
و   در زندگي سياسي كشور شناخت نداشتند هاي حزبي و نقش بنيادي احزاب
ه ساختن مردم به اصول دموكراسي نداشتند ، به زمان كافي براي  آگاه شدن و آگا

 35به همين انگيزه در درازاي . آساني هر انديشه ي سياسي را پذيرا مي شدند 
سال حكومت فاشيست فرقه شيعه ، هنوز ايرانيان و به ويژه ايرانيان برون مرزي 

 ند واي برپايي دموكراسي به راه اندازنتوانسته اند ، يك بنياد سياسي فراگير بر
  . به هدر رفته است ي مخالفين همه ي كوشش هاشوربختانه

  
  

  هفاشيست فرقه ي شيع در حكومتنمايشي ب احزا   ـ  3 
  

خودكامه دزد و يادآورشدم ، كه درحكومت فاشيست فرقه ي شيعه ، يك مالي 
هاي نمايشي را از آن خود ي بنياد  كه خود را برتر از مردم مي داند و همهدغل

 كاري بدون خواست او انجام نمي شود و با اين خودكامگي ديگر  هيچكرده و
 خود را بر مردم تحميل كرد و ي ماند ، از روزي كه خمينيجايي براي حزب نم

با گذر زمان زير سرپرستي خود در آورد ، به مردم را به بردگي كشيد و بي شرمانه 
ي نمونه به آن ها برا. بي روي كاغذ مي آمد و پس از چندي از ميان ميرفت احزا

  :اشاره مي كنم 

 را مال شريعتمداري در تبريز به راه انداخت ، پس ـ  حزب خلق مسلمان الف 
مخالفت كرد ، خميني گروهي  خميني » واليت فقيه «  از اين كه ، اين مال با  

  . ر اين مال خراب كردند بر س ارار را به تبريز فرستاد و اين حزب چماقد
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 ، نخسين هسته ي آن از 1356 در سال  ،  روحانيت مبارز جامعه يـ  ب  
سوي مرتضي مطهري به وجود آمد و فعاليت آن در مسجدها در مخالفت با شاه 

 ، به 1359در سال .  ، اساسنامه ي آن نوشته شد 1357در سال . آغاز شد 
.  نام گرفت  كرد و جامعه روحانيت مبارز ، اساسنامه ي آن تغييرخواست خميني 

  . ،  جامعه روحانيت مبارز استان تهران نام گرفت 1375در سال 

   
اين حزب در خانه ي خميني با در هم آميختن  ،  ـ  حزب موتلفه اسالميپ 

، سپس اعضاي آن به سه مسجد در قم برپا شد  و در شورش قم كارساز شد 
  . سالمي پيوستند شوراي انقالب فشي

  

وي كار آوردن خميني برپا شد ، پس از ر،  حزب جمهوري اسالميت ـ  
 ، هنوز گفته مي گذاري در آن بسياري از رقباي خود را كشت با بمب خميني 

ن را سازمان داده بوده است بيرون رفتن اكبر شود ، كه اكبر رفسنجاني آ
 از پايان سخنراني نشانه ي دخالت  اين سرسپرده به خميني بود پيشرفسنجاني 

پس اين حزب كاغذي . منفجر شده بود  بمب ار رفتن او زيرا  زماني كوتاه پس . 
   . شد ، نا هم آوايي ميان ماليان ناپديدندي به دنبال از چ

  

 ، مصدق و شاه براي خوش خدمتي به انگليس و امريكا ، حزب توده  ـ  ج
و با نقض آشكار آزادي انديشه و انديشمندان و افسران را به جرم ديگرانديشي 

اين نابكاران در امان آنان كه از گزند . نه ي چوبه دار كردند رواقانون اساسي 
ر تو در پوشش شعاك سياست توهمي به دنبال يكيانوري . متواري شدند ماندند 

 قرار گرفت ، و در تحت تاثير اشك دروغين او  و ، خالي ضد استكباري خميني 
سان به حزب  اين ان برخاست و انديشمندان نخست به جانبداري از ماليروزهاي

احسان تبري به ايران برگشتند ، ماليان نابكار تا هنگامي كه به ياري اين حزب 
در يك و امريكا نياز داشتند ، از آنان بهره گرفتند ، سپس به خواست انگليس 
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در زندان .  و به زندان فرستادند  كرده همه ي آنان را دستگيرغافلگيرانه يورش 
 كيا نوري  و همسرش در پيكري ، ديگر جاي درستنجه و آزار دادند آنان را شك
ايراني احسان تبري را به تلويزيون انديشمند انديشمند سالخورده ي . نمانده بود 

  ، نوشته امريكا براي خوش آيند انگليس جهانخوار وآوردند و او را ناگزير كردند ، 
ها درازاي سال يي را كه ازپيش آماده كرده بودند ، بازخواني كند و بگويد ، در 

بدون (  آموخته ، با پندارهاي فرقه شيعه نا سازگار بوده است هر چه ، پژوهش 
، با پندارهاي ويرانگر فرقه شيعه ناسازگار است و اگر مردم و فراگيري  دانش شك

  دورانبه بي بنيادي پندارهاي ديني پي ببرند ، دكان ماليان بسته مي شود به
. ) ده مي شود و ناگزيرند به سان ديگران كار كنند  زندگي انگلي آنان پايان دا

در سياهچال هاي ا به اتهام دگرانديشي تا پايان عمر پس از اين زشت كاري او ر
رژيم انداخته و آزار و شكنجه دادند و به مردم وانمود كردند ، كه او را آزاد كرده 

را رها كرده و بسياري از توده يي ها براي هميشه  خانه و كاشانه خود  .اند 
  . دركشورهاي جهان سرگردان شدند 

  

  ـ  جنبش ساختگي اصالح طلبي  چ
  

كشورهاي غربي به ويژه انگليس جهانخوار كه براي تاراج منابع زيرزميني ايران ، 
 كشتن اين حكومت بيداد را روي كار آورده بودند ، دست ماليان را براي

 تن ايراني ، در 500 بيش از نهولي كشتن ددمنشا . پناهندگان باز گذاشتند
خشم مردم جهان را برانگيخت و خواستار قطع معامالت بازرگاني كشورهاي غربي 
جهان از انگليس جهانخوار براي فروكش كردن خشم مردم . با ماليان شدند 

 جنبش ساختگي اصالح طلبي و تبليغ در راديو تلويزيون ماليان خواست با برپايي 
دم چنين وانمود كنند ، كه اين جنبش ، برآن است ، كه ي داخل وخارج به مرها

به ماليان پروانه . حكومت فاشيست فرقه شيعه را از كشتار مردم در ايران بازدارد 
د و از كشتن ندادند ، مامورين خود را به نام اصالح طلب به اين كشورها بفرست

ز چماقداران سعيد حجاريان يكي ا. د ن خودداري كني غربيايرانيان در كشورها
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خميني كه با همكاري فردوست ساواك را با نام ساواما به راه انداخته بود ، رهبر 
يم از جمله رفسنجاني ،  زمان كوتاهي همه ي جنايتكاران رژدر. اين جنبش شد 

كروبي ، ميرحسين موسوي ، خاتمي كه هنوز دست هايشان به خون مردم آلوده 
 راديو درجنايتكاران و تني چند از  . پيوستندساختگي بود ، به اين جنبش 

ي امريكا ، بي بي سي ، راديو فردا و راديو زمانه با نام دروغين صدا تلويزيون هاي
ي با نفوذ در انجمن ها آنانشمار زيادي از . اصالح طلب به فريب مردم پرداختند 

از نيان بيرون از كشور و انجمن پشتيباني اپايي انجمن هاي ايرفرهنگي و يا بر
همزمان  . نويسنده اصالح طلب شدندو روزنامه نويس  و يا درپوشش پناهندگان 

پاريس با گشاده دستي ميليون ها يورو ايران در شبكه وزارت اطالعات و سفارت 
نخست وزير پيشين ،  پن لبه سياستمداران فرانسوي از جمله دومينيك دو وي

و فرانسيس ، ناتالي بوله سناتور رونالد دوما  ، الشارت وزراي پيشين امور خارجه 
 ماليان براي فريب با جنگ زرگري بااين جنبش ساختگي . پرداختند ريشارد 

   . جاي گرفتندكشورهاي بيگانه  درخوش باور و ناآگاهمردم 
  

    سبز فريبـ   جنبش   خ
  

پس از آشكار شدن تقلب مالي دغل خامنه يي و احمدي نژاد ، مال كروبي و 
 خواست خامنه يي اصالح دوتن از جنايتكاران حكومت كه به ، ميرحسين موسوي

خامنه يي كه  مالي دغل  نامزد انتخابات نمايشي شده بودند ، از اين  شده وطلب
 براي فريب مردم  به همراه رفسنجاني، احمدي نژاد را بر آن ها ترجيح داده بود ،

سبز پخش كرده و به راه انداختند و ميان مردم دست بند را سبز فريب جنبش 
در دومين روز تظاهرات مردمي ، كه . وادار به اعتراض به تقلب كردند  را آنان

دو مالي دغل و جوانان خواستار واژگوني حكومت فاشيست فرقه شيعه شدند ، 
 به ند و از مردم خواستصله گرفتند و در خانه خود ماندندموسوي از مردم فا

  . با خامنه يي پايان دادند گ زرگرينبه ج پايان دهند و تظاهرات
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 خامنه يي با نيروي سركوب سپاه و مامورين مخفي وزارت اطالعات به جان مردم 
بي پناه افتادند و پس از كشتار جوانان و بازداشت هزاران جوان آنان را در 
سياهچال ها شكنجه و آزار دادند و به پسران و دختران تجاوز كرده و چهره ي 

  .را آشكار كردند حمدي ناب ماسالم راستين 
  

ي صداي امريكا و بي بي سي ، راديو فردا و  تلويزيون ها ديري نگذشت ، كه در 
با بستن ديروز طلب هاي ساختگي  اصالح  ماليان و همانمزدوران راديو زمانه 
رضا پهلوي كه از . سبز پيوستند فريب  دست ، به جنبش  به مچپارچه سبز

جنبش با بستن پارچه ي سبز به نيز ار شده بود ، پشتيباني مالي حكومت برخورد
 ، خامنه يي ، مال حسن  پس ازپايان دوره ي احمدي نژاد .  پيوست سبزفريب 

 عبايش از آستين روحاني يكي از خون آشام ترين ماليان را به نام اصالح طلب
 اي غربي موقع را غنيمت شمردند و در راديو تلويزيون ها و كشوره. بيرون آورد 

، چند روزي نگذشت ، كه چندين هواپيما . روزنامه ها به سود او وارد ميدان شدند 
ادهاي نان و را براي امضاي قراردكشورهاي غربي مديران شركت هاي بازرگاني 

  . دند آبدار به تهران بر
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  ديوان قانون اساسي در كشورهاي بزرگ جهاندفتر چهارم ـ 

  
   ديوان قانون اساسياصول كلي ـ    نخستبخش 

  
  بر قانون عاديبرتري قانون اساسي   ـ    1   

  
  .براي توجيه برتري قانون اساسي بر قوانين عادي ، فرنودهاي زير بازگو شده است 

  
 ـ سازماندهي دولت قانوني ، قانون اساسي برتر از قانون عادي و آيين نامه است ، 

ه را دولت تصويب مي كنند ، در حالي زيرا قانون عادي را قانونگزاري و آيين نام
كه قانون اساسي پيماني است ، كه شهروندان ، براي تضمين آرامش ، بهزيستي و 
برخورداري از حقوق بنيادي و برپايي بنيادهاي سياسي در كشور از راه همه پرسي 

ويا  با برپايي مجلسي از ميان )   ترسايي در فرانسه 1958قانون اساسي سال ( 
قانون اساسي را نوشته و سپس با راي مستقيم و همگاني به تصويب مي خود ، 
  ) .   ترسايي وبرپايي جمهوري در فرانسه 1793قانون اساسي سال ( رسانند 

  
 ، قانونگزاري و دادگستري و شيوه ي قانون اساسي ، نقش قانوني اجراييـ  

ي و صالحيت گزينش آن ها از سوي شهروندان و از ميان آنان  و قواعد بنياد
ديوان قانون اساسي ،  بنيادهاي سياسي  ، . هريك از بنيادها را بازگو مي كند 

ن شده در قانون اساسي يشيوه ي رفتار آنان را ارزيابي مي كند ، كه از حدود تعي
  .فراتر نرفته و به آن آسيب نرسانند 

بخش در دولت هاي فدرال ، كه حاكميت ميان دولت فدرال و و دولت هاي عضو 
شده است ، مسايل مربوط به صالحيت ها و بنيادهاي سياسي و شيوه ي همكاري 

  .آنان را بازگو مي كند 
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ـ قانون اساسي ، برپايه ي قرار داد اجتماعي و خواست شهروندان ، اصولي كه 
اين . بازگو مي كند  تعيين كننده ي وظايف بنيادهاي سياسي و شهروندان است ،

را ملزم مي كند ، كه حقوق وآزادي هاي بنيادي و گزينش اصول از يك سو دولت 
 و از سوي ديگر حقوق سياسي را ،  تضمين كندر بنيادهاي سياسي راشهروندان د

اين ايده در اعالميه ي . كه فرايند گوهر دموكراسي است ، هستي مي بخشد 
در هر جامعه يي ، « :  ترسايي چنين بازگو شده است 1789حقوق بشر در سال 

كه حقوق بنيادي تضمين نشده و جدايي بنيادهاي سياسي پذيرفته نشده است ، 
  .قانون اساسي وجود ندارد 

  
 برپايي ديوان قانون ن اساسي و همزمان شكوفايي آن ، باشناخت برتري قانو

اساسي و بازنگري قانون اساسي با راي همگاني و مستقيم شهروندان آشكار مي 
  .شود 
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  هاسي در كنترل  قوانين و آيين نامه انون اسانقش ديوان قـ   2
  

نقش ديوان قانون اساسي در كنترل قوانين ، آيين نامه ها ، آراي دادگاه هاي 
 از كشورها در پاره يي. عادي و قرار دادها ، در سيستم هاي حقوقي يكسان نيست 

وندي  امريكا ، شهروندان براي پاسداري از حقوق بنيادي شهربه سان اياالت متحد
و حق حاكميت  خود نقش فعالي در احزاب سياسي و گزينش نمايندگان در 
پارلمان دارند ، سياست دولت و تصويب قوانين را با وسواس ويژه يي دنبال مي 
كنند ، نقش ديوان عالي امريكا براي پاسخگويي به خواسته هاي شهروندان و 

ورهاي بزرگ اروپايي با كش. تضمين حقوق بنيادي آنان بسيار گسترش يافته است 
 برپايي  در تقويت دموكراسي ، هنگامالت متحد امريكانگر به نقش ديوان عالي اي

در اين ميان ديوان قانون اساسي در . ديوان قانون اساسي از آن  الهام گرفته اند 
كشورهاي اتريش و آلمان فدرال ، با صالحيت هاي گسترده يي كه دارند ،  به 

 هاي حقوقي ، حق داده شده ، درجهت پاسداري از حقوق شهروندان و شخصيت
شهروندي و به ويژه حقوق بنيادي شهروندي ، از ناهمساني قوانين و آيين نامه ها  
با قانون اساسي ، با طرح دادخواست ، از تصويب قوانين و به ويژه آيين نامه ها 

  .جلوگيري شود وهمچنين قوانيني كه به تصويب رسيده است نسخ كند 
  
در . ـ  كنترل قوانين ، اين كنترل در همه ي كشورها پذيرفته نشده است ) الف ( 

كشورهايي كه اين كنترل را نپذيرفته اند ، فرض آنان بر اين است ، كه قانون 
تصويب شده از سوي مجلسي است ، كه برگزيده ي شهروندان و بازگو كننده ي 

سفسطه آميز بوده و به درستي اين فرنود آوري . خواست و حاكميت آنان است 
ناديده گرفتن حق حاكميت شهروندان در كنترل تصميمات پارلمان و دولت است 

  .  
ـ  كنترل آيين نامه ها و دستورالعمل ها ، اين كنترل بسيار سودمند است ، ) ب ( 

زيرا پيوسته ميان قانونگزاري و دولت در زمينه ي قلمرو قانون و آيين نامه 



 ٣١٤

ي ديده مي شود و براي جلوگيري از بي نظمي  و حفظ يگانگي ناهمساني هاي
  .پذير است ناقانون اساسي ، كنترل ديوان قانون اساسي اجتناب 

ـ  آراي دادگاه هاي عادي ، ممكن است ، با اصول قانون اساسي ناهمسان ) پ ( 
  . براي نمونه اگر اصل برابري شهروندان در راي دادگاه نقض شده باشد . باشد 

اشد ، كه با اصول بنيادي آن شرطي شده بـ  قرار دادهاي عادي ، اگر در )  ت (
  .اشد هروندان در قانون اساسي ناهمسان بش
   

  همساني قانون عادي با قانون اساسي نا مرجع قانوني كنترل     ـ  3
  

  .همساني با قانون اساسي در همه ي كشورها يكسان نيست نا كنترل 

  
  
  

  ادگاه هاي عاديصالحيت د ـ   الف 
  
در پاره يي از كشور ها دادگاه هاي عادي ، نا همساني قانون ، آيين نامه و هر  

سند قانوني را با قانون اساسي انجام مي دهند ولو آن كه در قانون اساسي پيش 
براي توجيه راي او  .اين كار در صالحيت قاضي دادگاه است . بيني نشده باشد 

  . ي بر قانون عادي استناد مي كند خود به برتري قانون اساس
 همين شيوه كنترل را پذيرفته اند ، ولي در االت متحده امريكا ، دادگاه ها در اي

ه ي قضايي كنترل درازاي سده ها ، ديوان عالي اياالت متحده امريكا با ايجاد روي
 بهترين شيوه ي آراي دادگاه ها با قانون اساسيآيين نامه و همساني قانون ، 

در فرانسه  به داليل سياسي و تاريخي ، دادگاه ها از . برپاكرده است را انوني ق
قانون را همساني قانون با قانون اساسي خودداري مي كنند و تنها برتري نا كنترل 

  .پذيرفته اند را  ها بر آيين نامه و قرارداد
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   برپايي يك تاسيس قانوني كنترل ناهمساني با قانون اساسي   ـ  ب 
  

ديوان قانون اساسي اتريش ، نخستين گام براي برپايي يك تاسيس قانوني براي 
نقشي كه اين . كنترل نا همساني قوانين و آيين نامه ها  با قانون اساسي است 

ديوان براي تضمين حقوق بنيادي شهروندان و يگانگي قانون اساسي ايفا كرد ، 
 و سپس در كشورهاي اروپايي منشا برپايي ديوان قانون اساسي در آلمان فدرال

در راستاي اين هدف ان با نام شوراي قانون اساسي در فرانسه اين ديو. شد 
  .تشكيل شد 

  

  شيوه ي گزينش  اعضاي ديوان قانون اساسي   ـ    پ  
  

 روساي مجلس سنا اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه  از سوي رئيس جمهور و
ر سياسي است ، در حالي كه قضات ديوان  مي شوند و بيشتونمايندگان برگزيده

يا  شرايط قانوني براي  قانون اساسي اتريش ، ايتاليا و آلمان فدرال بايد قاضي و
قاضي شدن داشته باشند و گزينش آنان با راي پارلمان ها انجام مي شود و كمتر 

  .سياسي است 
  

  اساسنامه ي اعضاي ديوان قانون اساسي    ت  ـ  
  

. ات  ديوان كم و بيش نزديك به قضات دادگاه هاي عادي است اساسنامه ي قض
قانونگزار با اين تدبير بر آن بوده ، كه استقالل قضات ديوان را در برابر بنيادهاي 

براي نمونه ، گزينش قضات ديوان عالي اياالت متحده امريكا . سياسي تامين كند 
دوره ي يك ت براي تا پايان زندگي مي باشد و در كشورهاي اروپايي ، قضا

تجديد نمي شود ، و به سان قضات رگزيده مي شوند و عضويت آنان طوالني ب
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نشسته در دادگاه هاي عادي ، تا پايان دوره ي عضويت هيچ كس نمي تواند ، آنان 
  .را بركنار كند 

  

  همساني با قانون اساسينا شيوه هاي كنترل    ـ    ج  
   

رح دادخواست دارد و آييني كه براي رسيدگي در اين زمينه ، كسي كه ابتكار ط
شدني انجام به دادخواست در قانون پيش بيني شده و مدتي كه طرح دادخواست 

  .است ، بايد بررسي شود 
  
 ابتكار طرح دادخواست ، در قانون پاره يي از كشورها به سان اياالت متحده   ـ

 دادخواست داده شده است  حق طرحامريكا ، ايتاليا و آلمان فدرال ، به شهروندان
،  رئيس مجلس سنا و  در قانون اساسي فرانسه تنها رئيس جمهور ، نخست وزير. 

 تن از سناتورها مي توانند ، 60 تن از نمايندگان و 60رئيس مجلس نمايندگان و 
از ديوان درخواست رسيدگي كنند ولي شهروندان حق دادخواهي به شوراي قانون 

  .اساسي ندارند 
ورهاي اروپايي ديوان قانون اساسي نمي تواند ، به ابتكار خود قانون عادي را در كش

اسلواك اين حق براي ديوان قانون  ل كند ، تنها در سربستان و چك وكنتر
  .اساسي شناخته شده است 

  

  طرح دادخواست و آيين دادرسي    ـ   چ 
  

:  ني شده است  در آيين دادرسي ديوان قانون اساسي دو شكل دادخواست پيش بي
  ) .تبعي (دادخواست مستقيم و دادخواست غيرمستقيم  
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ـ  دادخواست مستقيم ، هنگامي مطرح مي شود ، كه شهروندي از قانون و يا آيين 
نامه تصويب شده ، كه با حقوق بنيادي او در تضاد است ، مستقيما به ديوان قانون 

  .اساسي دادخواهي مي كند 
يا ، شهروندان حق طرح دعوي مستقيم و غيرمستقيم را دارا در آلمان فدرال و ايتال

در فرانسه تنها دادخواست مستقيم براي ناهمساني آيين نامه  با قانون . مي باشند 
  .اساسي پيش بيني شده است 

  
ـ  دادخواست تبعي هنگامي است ، كه پرونده يي در دادگاه عادي در جريان  

ه قانون مورد استناد در دادگاه ، كه با رسيدگي  است ، يكي از طرفين دعوي ب
حقوق او در تضاد است ، به همان دادگاه  به ناهمساني آن با قانون اساسي 

اگر دادگاه ، پس از رسيدگي ، قانون را همسان با قانون . دادخواهي  مي كند 
  .اساسي بداند ، شهروند مي تواند به ديوان قانون اساسي دادخواهي كند 

   

  خواست پيش از تصويب قانون و پس از تصويب آن داد  ـ    خ
  

ـ   دادخواهي پيش از تصويب ، هنگامي است ، كه قانون و يا آيين نامه به تصويب 
در اين صورت اگر ديوان نا همساني آن را با قانون اساسي . قطعي نرسيده باشد 

 تشخيص دهد ، از تصويب آن جلوگيري مي كند و كنترل جنبه ي پيشگيري دارد
 .  

ـ  دادخواهي پس از تصويب قانون ، اين دادخواست براي نسخ قانون و بي اثر 
  .كردن آن در ديوان قانون اساسي مطرح مي شود 

وكال مي توانند ، براي جلوگيري از تصويب و يا اجراي قانون درخواست رسيدگي 
  .فوري كنند 

  

  آثار كنترل   ـ    د 
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  .، داراي آثار حقوقي وسياسي است همساني قانون و آيين نامه نا كنترل 
  

  آثار حقوقي كنترل ـ     )  1( 
  

آثار حقوقي كنترل برحسب اين كه دادخواست مستقيم و يا غيرمستقيم است ، 
در دادخواست مستقيم ، راي ديوان قانون اساسي كلي ومطلق . متفاوت مي باشد 

اهي به مجلس ويا و براي آگ. قانون و يا آيين نامه به تصويب نمي رسد . است 
  .دولت فرستاده مي شود 

  

   آثار سياسي كنترل    ـ )  2( 
   

 راي ديوان قانون اساسي بر ناهمساني قانون با قانون اساسي ، گاه خوشايند  
آنان كه از راي ديوان قانون اساسي خشنود نيستند ، بر . بنيادهاي سياسي نيست 

ني كه نمايندگان شهروندان در مجلس اين انديشه اند ، كه راي ديوان در نسخ قانو
آنان در توجيه پندار خود مي . تصويب كرده اند ، با دموكراسي ناسازگار است 

ون اساسي برگزيده ي مستقيم مردم نيستند و مسئوليت نافزايند ، قضات ديوان قا
اين شيوه ي فرنودآوري سفسطه آميز است ، زيرا نقش قضات . سياسي نيز ندارند 

ون اساسي ، تنها به رسيدگي قانون تصويب شده و همساني آن با اصول ديوان قان
برجسته  از ميان قانون اساسي است ، افزوده بر آن ، قضات ديوان قانون اساسي ، 

ترين قضات ديوان كشور ، وكالي دادگستري و استادان حقوق در دانشكده هاي 
، سياسي و فرخويي حقوق برگزيده شده اند ، و شناخت دانشي  از اصول فلسفي 

قانون اساسي دارند و پس از سال ها كار دررشته ي حقوق تكنسين حقوق مي 
باشند ، در تفسيرها نقش بنيادي آنان اين است ، كه قوانين مصوبه به اصول قانون 
اساسي آسيب نرساند و يگانگي قانون اساسي تضمين شود و به هيچ روي بر آن 

  .شوند نيستند ،  كه جانشين قانونگزار 
  



 ٣١٩

  ـ  ديوان عالي اياالت متحد امريكاي شماليم يدو  بخش 
  

 قانون اساسي اياالت متحد امريكا ، قوه ي قضايي به ديوان عالي 3 برابر ماده 
( كه در راس همه ي دادگاه هاي فدرال و دولت هاي عضو . سپرده شده است 

ن ها تصميم مي شكيل آنگره ي امريكا بر حسب نياز براي ت مي باشد ، گ)ايالت 
در هر ايالتي تشكيل مي ، در ناحيه و دادگاه  استيناف ، دادگاه نخستين . گيرد 
  . شود 

 8يك رئيس و (  تن قاضي 9  ترسايي ، ديوان عالي ، داراي1869ل برابر قانون سا
تا زنده هستند   از سوي رئيس جمهور به اين سمت مي باشد ، كه ) عضو 

 گزينش رئيس جمهور پس از مشاوره ي غير رسمي با در اين. برگزيده مي شوند 
، عمل در. نا حكم آنان را صادر مي كند كانون وكالي امريكا و موافقت مجلس س

مجلس سنا با پيشنهاد رئيس جمهور موافقت مي كند ، با اين حال در چند مورد 
رئيس مجلس سنا پيشنهاد ) چارد نيكسون ي بار در دوره ي ر2   بار ، 5 تا امروز (

در قانون اساسي ، درباره ي صالحيت حقوقي قضات . چمهور را نپذيرفته است 
ولي رسم بر اين است ، كه تني چند از آنان از ميان . سخني به ميان نيامده است 

برگزيده قضات حرفه ي و بقيه ي آنان ، برپايه ي مالحظات جغرافيايي ، سياسي 
  .مي شوند 

قضات ديوان غير قابل عزل مي . اد مي كنند قضات پيش از آغاز كار سوگند ي
كنگره و شهروندان نمي توانند آنان را از اين سمت بركنار ، باشند ، رئيس جمهور 

كنند ، مگر اين كه پس از رسيدگي مجرم به خيانت ، فساد ، جنحه مهم و جنايت 
تاريخ اياالت متحد گواه آن است ، كه هيچ يك از قضات ديوان . شناخته شوند 

اين اساسنامه به گونه يي . عالي به اتهام ارتكاب جرم تحت تعقيب قرار نگرفته اند 
، كه ديوان داراي استقالل در برابر رئيس جمهور و كنگره  آشكار نشان مي دهد

 قضات ديوان عالي به ندرت مي ميرند ولي ": يي  يك زبانزد امريكابنابر. مي باشد 
.( تا امروز تني چند از آنان  استعفاء داده اند با اين حال .   "استعفا نمي دهند 



 ٣٢٠

 ترسايي از 2005 ترسايي و ساندرا اوكنر در سال 1975ويليام دوگالس در سال 
  ) .سمت خود كناره گرفتند 

  
ديوان عالي پس از رئيس جمهور ، برترين شخصيت دولت ، پيش از معاون رئيس 

  .لس نمايندگان است و رئيس مج) وزيران (جمهور ، مشاورين رئيس جمهور 

  
  

   صالحيت ديوان عالي اياالت متحد امريكا  ـ   1
  
 بنابر رويه ي مستمر ديوان عالي ، و با نگر به اين كه در اياالت متحد امريكا  

، ديوان صالحيت نسه ا فردادگاه اداري وجود ندارد ، به وارونه ي ديوان كشور
و در وراي  تفسير قانون ، ، رسيدگي به همه ي دعاوي عمومي و خصوصي دارد 

دعاوي را هم از ديدگاه مقررات شكلي درباره قابل قبول بودن يا رد دعوا و هم از 
ديوان براي آن كه تحت .  نيز رسيدگي مي كند دعوي به ماهيت رسيدگيديدگاه 

فشار شهروندان قرار نگيرد ، نه تنها دادخواست هاي سياسي را نمي پذيرد ، از 
ديوان عالي آراي  .  دعوي رسيدگي مي كند80اوي ساالنه به ميان مهمترين دع

خود را به نام ديوان صادر مي كند ، بي آن كه برداشت هاي قضات را در راي 
ولي اگر يكي از قضات با ديگران ناهم آوا باشد ، داليل مخالفت او در . بازگو كند 

  .راي بازگو مي شود 
  

  : و قانون اساسي است ديوان عالي نگهبان يك پارچگي فدراليسم
  

   
   )دولت هاي هم پيمان (  ان عالي نگهبان فدراليسم   ديو  ـ   2
  



 ٣٢١

ميان دولت فدرال و دولت هاي عضو كه در قانون ، چگونه  به جدايي صالحيت ها 
  ارج نهاد ؟پيش بيني شده است ، مي توان  ترسايي 1787اساسي سال 

  
 حقوق كشور برتري حقوق فدرال بردر زمينه ي  ،  قانون اساسي امريكا6ماده 

   هاي هم پيمان ، چنين مقرركرده است ،
 از آن منتج مي شود ، قانون برتر كشور اين قانون اساسي و قانون دولت فدرال كه

، كنترل به اين قانون وابسته اند ، با اين همه  دولت هاي هم پيمان است و قضات
ن هر يك ازاياالت ، درصالحيت قاضي و يا قوانيهر قانون ناهمسان با قانون اساسي 

  . دادگاه فدرال است
  

راي دادگاه ، مارتن عليه (  تصميمات دادگاه هاي فدرال ديوان عالي با كنترل
مربوري (و با  پذيرفتن حق نقض قوانين فدرال )  ترسايي1816هانترز لسي سال 

فدرال دولت قانون نيز نگهبان هم آهنگي )  ترسايي 1803عليه ماديسون سال 
  .مي شود 

  

 ـ  ديوان عالي نگهبان اصل همساني قوانين و آراء دادگاه هاي فدرال با 3
  قانون اساسي

  
كنترل همساني قوانين با قانون اساسي فدرال به مقايسه ميان قانون عادي و آيين 

مربوري عليه (  حقوق بنيادي و عالي فدرال  ،)قانون اساسي ( نامه  با  قانون برتر 
قانون اساسي فدرال در برگيرنده ي قانون ) .  ترسايي 1803 سال ماديسون
 كه)  ترسايي 1868 اصالح سال 14 و هم چنين 1791 اصالح سال 10اساسي ، 

 اختصاص دارد ، ي از حق دفاعبرابر قوانين و بهره مند در به اصل پشتيباني 
ده ي آزادي ديوان عالي با راي قاطع تامين كنن. نگهبان حقوق بنيادي شده است 
  .هاي شهروندان امريكا شده است 

  



 ٣٢٢

   ـ  سياست حقوقي ديوان عالي4 

  
همساني قانون عادي با قانون اساسي ، با در نظرگرفتن استقالل صالحيت كنترل 

  .قضات به ديوان عالي امكان داد نقش سياسي مهمي داشته باشد 
با احتياط زياد  ترسايي ، ديوان اين صالحيت را 1880در دوره ي نخست تا سال 

تا .  اعمال كرده بود و قوانين كمي ناهمسان با قانون اساسي فدرال شناخته شد
جنگ جدايي خواهي ، سياست مهم ديوان بر اين بود ، نيروي گريز از قدرت 

از سوي ديگر ديوان نمي خواسته . فدرال ، سبب متالشي شدن فدراسيون نشود 
ولي با . ايالت ها با برده داري روياروي شود كه با رسوم و آداب پاره يي از است ، 

اين حال ، با تفسير موسع قانون اساسي فدرال ، از صالحيت هايي كه قانون 
در راستاي اين . اساسي به رئيس جمهور وكنگره داده بود ، پشتيباني كرد 

 ترسايي ، با وجود نبودن مقررات صريح به دولت فدرال 1819سياست ، در سال 
اين تئوري كه اختيار ضمني گفته مي . ل را تشكيل دهد اد ، بانك فدرپروانه دا

  .مي باشد  ) ترسايي 1920سال  هلند وراي ميسوري ( شد ، درباره امضاء قرارداد 
  

در بطن اختالف ميان اقتصاد آزاد عالي  ترسايي ، ديوان 1937 تا 1880از سال 
در اين جا اين پرسش به . سنتي و گرايش هاي مداخله گرانه ي دولت قرار گرفت 

  بر پايه ي مقررات قانون اساسي يا قانونگزاري اياالت ميان آمده بود ، آيا كنگره و
براي بهبود شرايط كار كارگران ، پشتيباني از مصرف ، تعيين قيمت پاره يي از 

تدابيري اتخاذ كنند ؟ ز تراست اكاالها ، به سان  راه آهن ، قوانين جلوگيري 
مخالف است ، و ي نشان داد ، كه با هرگونه مداخله در قلمرو ايالت ها ديوان عال

حكومت "ديوان با اين سياست حقوقي به .  قانون اساسي داد راي به ناهمساني با
اين زبانزد گوياي آن بود ، كه ديوان در پوشش تفسير .  توصيف شد "قضات 

است و براي ابتكارهاي قانون اساسي به سان يك قدرت فوق العاده رفتار مي كرده 
  .مانع ايجاد كرده است مقامات دولتي ، كه برگزيده ي شهروندان مي باشند ، 

  



 ٣٢٣

اين بار ابعاد فاجعه آميز به خود گرفت ، ، بن بست اين  1929با بحران سال 
پرسش براين بود ، كه آيا ديوان عالي به سياست آزادي عمل دادن به ايالت ها 

 كه دولت فدرال براي به راه انداختن فعاليت هاي وفادار مانده است يا اين
  اقتصادي مي تواند دخالت كند ؟

  
 فرانكلن روزولت با يك برنامه ي شايسته در قلمرو  ، ترسايي1922در سال 

وي در اين برنامه به ويژه افزايش . اقتصاد جهاني به رئيس جمهوري برگزيده شد 
ي بزرگ براي از ميان بردن قدرت خريد شهروندان ، گسترش توليد و كارها

، ديوان عالي با برنامه هاي او به اين دست آويز . بيكاري را پيش بيني كرده بود 
كه با قانون اساسي فدرال ناهمسان است مخالفت كرد و به مخالفت با رئيس 

 ترسايي شهروندان ، با گزينش دوباره 1936در سال . جمهور وكنگره كمر بست 
نخست فرانكلن  . ند برنامه ي رئيس جمهور تاييد كرددري او موافقت خود را 

روزولت پيشنهاد قانوني براي افزايش شمار قضات ديوان داد ، تا بتواند اكثريت 
در اين هنگام ديوان . ديوان عالي اين پيشنهاد را رد كرد. ديوان را دگرگون كند 

 در همان سال .عالي پي برد ، كه شهروندان با سياست آن مخالفند ، تسليم شد 
دو تن از قضات از سمت خود استعفا دادند و دو تن ديگر مردند  ويك دگرگوني 

  .در راستاي سياست مداخله گرانه ي رئيس جمهور به وجود آمد 
  

ديوان عالي . به كلي دگرگون شد عالي پس از جنگ جهاني دوم ، رويه ي ديوان 
مللي را پذيرفت ، قانون اساسي نه تنها مداخله ي دولت فدرال در بازرگاني بين ال

 تفسير كرد ، اياالت را ناگزير كرد ، در زمينه ي برابري يفدرال را با ايده ي نوي
كه ديوان عالي . د نشهروندان و به ويژه در آموزش وپرورش گام هاي موثري بردار

در درازاي سده ها از بهبود شرايط زندگي سياهان جلوگيري كرده بود ، اياالت را 
زير كرد ، كه سيستم انتخابات را براي تامين اصل برابري نمايندگان سياسي ناگ

      .د نتغيير ده
  



 ٣٢٤

  آيين دادرسي كنترل قانون عادي با قانون اساسي فدرال  ـ   5
  

   استناد به ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي فدرال  ـ  الف  
  
 دادستان و يا شهروند هنگامي كه در رسيدگي به دعوي ، شهروندي كه از سوي 

ديگري سرزنش به نقض قانون شده است ، مي تواند با استناد به ناهمساني قانون 
قاضي نخست به اين دادخواست . با قانون اساسي در خواست رسيدگي كند 

موجه تشخيص داد ، آن قانون را در دعوي رسيدگي مي كند و اگر دادخواست را 
  .غيرقابل اجرا اعالم مي كند 

  

   ـ  دادخواست مستقيم  2
  

ن وهنگامي كه شهروند قانوني را كه به منافع او آسيب مي رساند ، ناهمسان با قان
اساسي بداند ، پيش از اين كه اجراي قانون به او ابالغ شود ، مي تواند از قاضي 

  .درخواست كند ، كه از پليس بخواهد از اجراي آن قانون خودداري كند 
  

رل ناهمساني قانون با قانون اساسي ، پس از تصويب قانون در دو مورد باال كنت
، كه قانون به تصويب رسيده بنابراين طرح دادخواست هنگامي امكان دارد . است 

شهروند بي آن كه منتظر تعقيب شود ، مي تواند دادخواست . و قابل اجرا باشد 
 كه قاضي درصورتي. ناهمساني قانون با قانون اساسي را به قاضي تسليم كند 

قانون را نا همسان با قانون اساسي تشخيص دهد ، اگر راي از دادگاه نخستين 
 سوي ولي اگر راي از. باشد ، دادگاه هاي ديگر مي توانند قانون را اجرا كنند 

  .ديوان عالي صادر شده باشد  ، قانون نسخ مي شود 
  

  ن اساسيهمساني قانون عادي با قانونا  موارد بنيادي كنترل   ـ   6 



 ٣٢٥

  
. ون اساسي براي همه ي شهروندان و بنيادهاي سياسي الزامي است نمقررات قا

ديوان عالي با رويه ي قضايي خود ، قلمرو آن ها را گسترش ولي درپاره يي موارد 
  .داده است 

  
 قانون اساسي آمده است ، 10 ـ  شرط قرار دادها ، كه در ماده نخست بند الف

ون براي كاهش تعهدات كه در قراردادها پيش بيني شده اياالت را از تصويب قان
 اين ماده ي قانون بر آن بوده است ، كه اياالت نتوانند با وضع .منع كرده است 

به مالكين بزرگ را كاهش ) مزرعه دار ، مستاجر وغيره ( قانون تعهدات بدهكاران  
  . د نده
  

صادي فدرال گسترش داده ديوان عالي اين قانون را براي مخالفت با مداخله اقت
  .است 

   
 درباره ي فدراسيون و اصالحي 5 ـ  شرط برخورداري از قانون ، در اصالحي ب 
 ، آزادي و اموال درباره ي اياالت ، هيچ كس نمي تواند شهروندان را از زندگي 14

  . بدون راي دادگاه بي بهره كند ، 
  

اي دادگاه منافعش را آسيب ديوان عالي ، اين قانون را درباره ي شهروندي كه ر
  .براي نمونه عزل يك كارمند ، اخراج يك دانشجو . مي رساند ، پذيرفته است 

  
ـ شرط برابري ، هيچ دولتي نمي تواند ، شهروندي كه در حوزه ي قضايي او پ  

  .  بي بهره كند ي است ، از پشتيباني قانوني برابر
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ي جنوبي در برپايي نادرست بردگي براي منع ايالت هاديوان عالي از اين قانون 
امروز اين قانون براي منع هرگونه تبعيض سياسي و نژادي . تفسير كرده است 

  .اعمال مي شود 
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  ـ  ديوان قانون اساسي آلمان فدرالم سي بخش 

  
 قانون اساسي آلمان فدرال و 92در ماده ي ديوان قانون اساسي آلمان فدرال 

، براي   ترسايي1971 فوريه 3 سپس درقانون  ترسايي و1951 مارس 12قانون 
يك پارچگي قانون اساسي ، و تضمين حقوق شهروندان و به ويژه حقوق بنيادي 
آنان ، پس از جنگ  دوم جهاني و پايان دادن به حزب ناسيونال سوسياليست 

سال نويسندگان اين قانون ، از قانون اساسي اتريش . نازي ، تصويب شده است 
ت ها ، تضمين  اصول صالحي زمينه هاي اساسنامه ي ديوان ، در  ترسايي1920

از قانون اياالت متحده امريكا ، در زمينه ي قواعد فدرال و حقوق  . قانون اساسي
بنيادي شهروندان ، از حقوق باوير ، حق دادخواهي شهروندان بهره گرفته اند و 

  .شباهت هاي زيادي با اين قوانين دارد 
  

  امه ي ديوان قانون اساسي  اساسن  ـ   1 
  

ديوان از دو شعبه ي دوقلو تشكيل شده است ،  هر دو شعبه مستقل از يكديگرند 
  . و داراي وظايف يكساني مي باشند 

هر يك از آنان در يك شعبه كار ديوان داراي يك  رئيس ويك معاون است ، كه 
ات در آن قض تن از6ها هنگامي رسميت دارد كه نشست هاي شعبه   .مي كند 

ديوان به ندرت جلسه عمومي با شركت قضات دو شعبه تشكيل . حاضر باشند 
اين نشست ها براي هم آهنگي در كارها و نوشتن آيين نامه ي ديوان مي . دهد 

هر  .براي رسميت نشست ها بايد دو سوم قضات شركت داشته باشند . باشد  
لوگيري از انباشتن افزوده بر آن براي ج.  تن قاضي است  8شعبه دراي 

 تن قاضي 3 بخش مي باشد ، و در هربخش 3دادخواست ها ، هر شعبه داراي 
  .پيوسته كار مي كنند 

  



 ٣٢٨

بانگر به اين كه ديوان . اساسنامه ي ديوان برپايه ي آزادي و استقالل قضات است 
در باالترين سلسله مراتب حقوقي آ لمان فدرال جاي دارد ، قضات آن از ميان 

 ترين قضات ديوان كشور ، وكالي دادگستري و استادان دانشكده ي برجسته
حقوق كه در آلمان دانش حقوقي را فراگرفته اند و سال ها در امورحقوقي تجربه 

  .آموخته اند ، و تكنسين حقوق مي باشند برگزيده مي شوند 
  

   ديوان قانون اساسي  شيوه ي گزينش قضات   ـ  2
  

 است ، اين پيچيدگي براي آن است ، كه در گزينش شيوه ي گزينش آنان پيچيده
  :قضات نهايت دقت به عمل آيد  

  
 10.  تن از قضات از ميان قضات نشسته ي ديوان كشور برگزيده مي شوند 6  ـ 

تن ديگر از ميان وكالي دادگستري ، استادان حقوق در دانشكده هاي حقوق 
  .شته باشند  سال دا40آلمان برگزيده مي شوند و بايد دست كم 

  
 تن ديگر از سوي  8 تن از سوي مجلس دولت فدرال و 8 تن قاضي ديوان 16 ـ از 

  .شوراي وزيران دولت هاي عضو فدراسيون يرگزيده مي شوند 
احزاب در گزينش قضات مي كوشند كساني را برگزينند ، كه داراي انديشه هاي 

  . تندرو نبوده و نامشان كمتر سرزبان ها باشد
     

  شيوه ي گزينش قضات از سوي مجلس نمايندگان    ـ   3
  

با نگر به نقش مهمي كه احزاب در آلمان فدرال دارند ، احزاب مي كوشند ، با هم 
جه به اين كه دوحزب ولي در عمل با  تو.  را برگزينند  قضات، آوايي و هم آهنگي

 حزبي كه . تن از قضات را برمي گزينند 3بزرگ وجود دارد ، هريك از احزاب  



 ٣٢٩

اكثريت پارلماني دارد ، گزينش يك قاضي را به حزب هم پيمان خود در مجلس 
  .مي سپارد 

با نگر به اين كه شمار شهروندان در احزاب زياد است ، عضويت  قضات در احزاب  
 قضات كه كارت عضويت حزب دارند ،  تن از 6كمتر آشكار است ، با اين ويژگي 

  . ند  تن ديگر بايد بي طرف باش2

  
  شيوه ي گزينش قضات از سوي شوراي وزيران فدراسيون  ـ   4 

  
براي تضمين دموكراسي در گزينش قضات ،  بايد  دو سوم  وزيران شورا ي 

  .فدراسيون با گزينش هر قاضي موافق باشد 
   

  مدت دوره ي قضاوت در ديوان قانون اساسي    ـ  5
   

عضويت  شوند و پس از پايان دوره ، ساله برگزيده مي 12قضات براي يك دوره ي 
اين تدبيردر راستاي اين انديشه بوده است ، كه استقالل .  آنان تجديد نمي شود 

با نگر . قضات در تصميم گيري تامين شود و از سياسي شدن گزينش كاسته شود 
بايد از اين سن فراتر  سال است ،   دوره ي قضاوت 68گي به اين كه سن بازنشست

  .نرود 
ات ديوان قانون اساسي را در دوره ي قضاوت ، به سان قضات نشسته در دادگاه قض

  .هاي عادي غير قابل عزل مي باشند 
   

  آزادي و استقالل ديوان قانون اساسي ـ    6  
  

ل  قانون ديوان ، ديوان قانون اساسي يك مرجع قضايي مستق1  برابر پاراگراف 
  : است اي زير ه ويژگياين ديوان داراي . وآزاد است 



 ٣٣٠

  
و به سان مجلس .  ـ  ديوان قانون اساسي ، يك سازمان قانون اساسي است  الف

كاركنان آن وابسته به هيچ  . نمايندگان داراي استقالل مالي و اداري است 
وزارتخانه ، ولو وزارت دادگستري نبوده  و مستقل از دولت و مجلس نمايندگان 

ت ، كه در نشست همگاني قضات ديوان به داراي آيين نامه ي داخلي اس. است 
  .تصويب رسيده است 

  
 قوه ي قضايي است و در نون اساسي ، يك دادگاه عالي و در راسـ  ديوان قاب 

  . قانون اساسي اصول وقواعد آن پيش بيني شده است 
  

ـ  براي تامين استقالل قضات و ديوان قانون اساسي ، و با نگر به لزوم رازداري پ 
ينه ي گفتگوها و تبادل نظرها و وظيفه ي سنگيني كه  قضات بردوش ، در زم

دارند ، در دوره ي قضاوت حق اشتغال به كار و مشاوره در هيچ سازمان دولتي و 
  .خصوصي ندارند ،  به استثناي استادان حقوق 

  
 ـ اگر يكي از قضات موضع خاصي در رسيدگي گرفته باشد ، وكيل مي تواند  ت

چنانچه اين درخواست پذيرفته شود ، قاضي از . الحيت كند در خواست رد ص
  .دخالت در پرونده خودداري مي كند 

  
نباشد يدگي به دادخواست ، يكي از قضات با قضات ديگر هم آوا س ـ  اگر در ر ج 

 كشورهاي مشترك المنافع اين روش از. مي نويسد ، داليل نا هم آوايي خود را 
پرسي و رايزني در  تقبال روبرو نشد و چون براي همگرفته شده و در آغاز با اس

  .تصميمات ديوان موثر است ، نتايج سودمندي داشته است 
  



 ٣٣١

  24تا 14 ـ  در راستاي هم آهنگي با آيين دادرسي دادگاه هاي عادي ، مواد  چ
علني بودن نشست هاي ديوان وشعبه هاي ( قانون ديوان ، آيين دادرسي ديوان 

  .به سان دادگاه هاي عادي است . .) دفاعيات وكال  ، زبان  و آن ، گفتگوها و  
  

   صالحيت ديوان قانون اساسي   ـ  7
  
، صالحيت هاي قانون اساسي  ديوان درباره ي  95قانون اساسي به ويژه ماده  

اين صالحيت ها را مي .  مورد پيش بيني كرده است 18ديوان قانون اساسي را در 
  :اد توان در سه گروه جاي د

 ـ  صالحيت  كنترل عملكرد دولت فدرال و رابطه ي ميان دولت فدرال و دولت 1
هاي عضو فدراسيون ، كنترل انتخابات و دفاع از قانون اساسي در برابر كساني كه 

  . مي خواهند به قانون اساسي آسيب برسانند 
  . ـ   ـ  كنترل ناهمساني قوانين و آيين نامه ها با قانون اساسي 2
 از حقوق بنيادي آنان ، با قانون   رسيدگي به دادخواهي شهرونداني كه يكي ـ3

  . با قانون اساسي ناهمسان است  عادي آسيب ديده است و
  

  ـ  صالحيت كنترل عملكرد دولت فدرال  8
  

صالحيت  كنترل عملكرد دولت ،   ميان دولت فدرال و دولت هاي عضو 
قانون اساسي در برابر كساني كه مي فدراسيون ، كنترل انتخابات و دفاع از 

  .خواهند به قانون اساسي آسيب برسانند 
   

نا هم آوايي دولت فدرال و دولت هاي عضو فدراسيون ، نخستين بار در   ـ  الف 
نويسندگان قانون اساسي آلمان از . اياالت متحده امريكا و سويس پيش آمده بود 
 در قانون اساسي آلمان آن را مقرر رويه ي حقوق اين كشورها بهره گرفته اند و

  .   كرده اند 



 ٣٣٢

  
  قانون اساسي آلمان ، ديوان قانون اساسي ، ناهم 3  پاراگراف 1 بند 94برابر ماده 

  .را رسيدگي مي كند لت فدرال و دولت هاي هم پيمان آوايي حقوق وتعهدات دو
  

 1 پاراگراف 1 بند 93ـ  نا هم آوايي ميان بنياد هاي سياسي  ، برابر ماده ب  
قانون اساسي آلمان ، ديوان قانون اساسي ، درباره ي قلمرو حقوق و تعهدات بنياد 

به  . هاي سياسي و سازمان هاي دولت  فدرال حق تفسير قانون اساسي را دارد 
وارونه ي حقوق اساسي فرانسه ، كه شوراي اساسي منحصرا نا همساني قانون با 

 ، در حقوق اساسي آلمان فدرال ، به دادخواهي قانون اساسي را رسيدگي مي كند
درخواست شمار كمي از نمايندگان ( نمايندگان مجلس  عليه مجلس نمايندگان 

، گروه هاي سياسي ، احزاب و حتي يك ) حزب براي برپايي يك گروه سياسي 
ديوان هم چنين تصميم دولت فدرال . نماينده مجلس حق دادخواهي مي باشند 

  .نيروي مسلح به بيرون از كشور رسيدگي مي كند را به اعزام 
  

ديوان قانون اساسي ، براي دفاع از قانون اساسي ، عليه كساني كه قانون اساسي را 
  .نقض و يا با آن پيكار مي كنند ، صالحيت دارد 

  
افزوده بر اين ، ديوان صالحيت رسيدگي به عزل رئيس فدراسيون وعزل قاضي در 

منوعيت حزب سياسي ، كه هدف آن آسيب رسانيدن به صورت ارتكاب جرم ، م
  .دموكراسي است ، رسيدگي مي كند 

  

   و آيين نامه ها با قانون اساسي حيت كنترل ناهمساني قوانين صال  ـ   9
 

در قانون اساسي آلمان ، قانوني است كه در مجلس » قاعده ي حقوقي « اصطالح  
ه ها و پيمان هاي بين المللي تا آيين نام. نمايندگان به تصويب رسيده است 

هنگامي كه مجلس نمايندگان  آن را تصويب نكرده است ، قاعده ي حقوقي 



 ٣٣٣

كنترل آيين نامه ها بايد پيش از تصويب انجام شود ، در حالي كه كنترل . نيست 
  . امكان پذير است  نيزقانون  با قانون اساسي پس از تصويب مجلس

  
عيني نيست ، ، كافي است ، كه قانون ويا آيين طرح دادخواست مقيد به زمان م

  .نامه در روزنامه ي رسمي چاپ شود 
درخواست رسيدگي به ناهمساني فانون با قانون اساسي پيش از تصويب انجام گاه 

  .مي شود ، بي آن كه در دادگاه عادي رسيدگي شده باشد 
  

  دادخواست مستقيم بنياد هاي سياسي    ـ    الف
  

 قانون اساسي ، دادخواست مستقيم منحصر به بنيادهاي 3 بند 93برابر ماده 
مجلس دولت فدرال ، دولت عضو فدراسيون و يك سوم نمايندگان . سياسي است 

  .خواست دارند بنياد هايي هستند ، كه حق داد
  

با توجه به اين كه ، پس از دادخواست مستقيم ، اين بنيادها درخواست رسيدگي 
  .اليحه  و يا  پيشنهاد به تصويب نمي رسد فوري نيز مي كنند ، 

   
 نبايد با قانون اساسي آن دولت و قانون قاعده ي حقوقي يك دولت هم پيمان

 ، قانون برابر رويه ي حقوقي ديوان قانون اساسي. دولت فدرال ناهمسان باشد 
  .  برتري دارد فدرال بر قانون دولت هم پيمان

  

   شهرونديقض حقوق بنيادي در ن،مستقيم دادخواست    ـ   ب 
  

 ، هر شهروند ، كه يكي از حقوق بنيادي او با 4 پاراگراف 1 بند 31برابر ماده ي 
تصويب قانون و يا آيين نامه آسيب مي بيند ، حد اكثر يك سال پس از تصويب 

  .آن مي تواند به ديوان قانون اساسي دادخواهي كند 



 ٣٣٤

   
هروندي ، به ديوان قانون اساسي دادخواست مستقيم شهروند براي نقض حقوق ش

، براي اين است ، كه شهروند بتواند بدون نياز به طرح دادخواست در دادگاه هاي 
  .عادي ، به آساني از حقوق بنيادي خود دفاع كند 

  

  )تبعي ( ـ  دادخواست غير مستقيم  ) پ ( 
  

ادي هنگامي كه در دادگاه عادي ، دعويي در حال رسيدگي است ، و قانون استن
 با ارايه دليل به در آن با حقوق بنيادي شهروند در تضاد باشد ، شهروند مي تواند ،

دادخوهي كند ، واز دادگاه درخواست ناهمساني قانون استنادي با قانون اساسي 
 قانون يدگي به پرونده ي مطروحه ، به نا همساني قانون عادي باكند ، پيش از رس

  . اساسي رسيدگي كند 
ه پس از رسيدگي راي به همساني قانون و يا آيين نامه راي دهد ، اگر دادگا

شهروند حق دارد ، براي استيفاي حق بنيادي خود به ديوان قانون اساسي 
اين دادخواست بايد در ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ راي دادگاه . دادخواهي كند 

  .تسليم ديوان شود 
  

 ويا آيين نامه با قانون اساسي در ندادخواست هاي شهروندان در ناهمساني قانو
  . يكي از سه بخش شعبه رسيدگي مي شود 

اگر راي بخش بر رد دادخواست باشد ، نيازي به توجيه ندارد ، ولي اگر بر پذيرفتن 
  .دادخواست است ، بايد مدلل و به اتفاق آرا باشد 

  
و حالت هنگامي كه ديوان راي به نا همساني قانون ويا آيين نامه مي دهد ، د

  :ممكن است 



 ٣٣٥

 .ـ  ديوان راي به ناهمساني با قانون اساسي مي دهد ،  و آن را نسخ مي كند الف 
تشخيص  قانون ويا آيين نامه را نا همسان با قانون اساسي زديوان بخشي اولي اگر 

  مي دهد ، آن بخش را نسخ مي كند ، و بخش ديگر هم چنان اعتبار قانوني دارد
 اساسي ، راي به ناهمساني قانون مي دهد ، بي آن كه آن را  ـ  ديوان قانون ب 

اين راي هنگامي . به قانونگزار فرصت مي دهد ، كه آن را اصالح كند  نسخ كند  و
صادر مي شود ، كه نسخ قانون ، برابري شهروندان را از ميان مي برد و به سود 

  .آنان نيست 
  



 ٣٣٦

   دادخواست  شهروندان  شرايط  دادن  ـ  ت

  
همه ي راه هاي  ـ  براي اين كه دادخواست شهروندان پذيرفته شود ، بايد  ) 1(  

به همين انگيزه رسيدگي ديوان بيشتر نسبت . حقوقي را پشت سرگذاشته باشند 
  .به آرا ديوان كشور آلمان فدرال است 

ـ  خواهان بايد در دادخواست خود نشان دهد ، كه  قانون تصويب شده ، كه  ) 2( 
 8برابر پاراگراف . سان با قانون اساسي است ، به او آسيب رسانيده است نا هم

به خواهان بايد  ترسايي اصالح شده است ، 1993قانون ديوان كه در سال 
براي اين پيش بيني شده است ، كه اين شرط . وارد شده باشد خسارت سنگيني 

هر چند كه . ند ت را رد كديوان بتواند شمار زيادي از دادخواست هاي كم اهمي
ن تالش مي كند ، كه خواهان از طرح دعوي كم اهميت چشم مدير دفتر ديوا

افزوده برآن ، جريمه يي كه براي دعوي هاي بي مورد پيش بيني . پوشي كند 
  .شده است در اين راه كارساز است 

ـ  رسيدگي ماهوي هنگامي آغاز مي شود ، كه سه قاضي بخش دادخواست  ) 3( 
  .ه باشند را پذيرفت

   



 ٣٣٧

  شوراي قانون اساسي فرانسه ـ  م چهار  بخش
  

 ترسايي براي نخستين بار با بنياد شوراي 1958در سال قانون اساسي فرانسه 
همساني قانون عادي و آيين نامه نا قانون اساسي ، گام نسبتا موثري براي كنترل 
صالحيت آن  ترسايي بر قلمرو 1974ها با قانون اساسي برداشت و سپس در سال 

با اين حال با مقايسه با قانون اساسي اياالت متحده امريكا ، آلمان فدرال و . افزود 
  . ايتاليا صالحيت آن محدود تر مي باشد 

  

  اساسنامه ي شوراي قانون اساسي    ـ   1 
  

  . اين شورا از دوگروه متمايز تشكيل شده است 
   

بنيادهاي وساي ز سوي ركه همگي آنان ا عضو است ، 9گروه نخست داراي 
سه تن از سوي رئيس جمهور ، سه تن از سوي رئيس ( سياسي برگزيده مي شوند 

 9دوره ي عضويت آنان ) . مجلس نمايندگان و سه تن از سوي رئيس مجلس سنا 
سال است و هر سه سال يك سوم آنان جاي خود را به اعضاي برگزيده مي سپارند 

مي گزيند و در صورت برابر بودن شمار آرا ، راي رئيس شورا را رئيس جمهور بر . 
  .راي شورا قطعي است وبايستي اجرا شود . رئيس شورا برديگران برتري دارد 

  
عضويت  در برابر بنيادهاي سياسي ، اعضاي شورا براي تامين آزادي و استقالل 

.  كند ران را بركناآنان قابل تمديد نيست و هيچ مقامي نمي تواند تا پايان دوره آن
ك از بنيادهاي ي چيافزوده بر آن در دوره ي عضويت حق كار ولو مشاوره در ه

    .و بخش خصوصي را ندارند ، مسئوليت در احزاب سياسي اداري ، سياسي 
  

 ، حق عضويت درشوراي رئيس جمهورهاي پيشين تا زنده مي باشندگروه دوم ، 
  .قانون اساسي را دارا مي باشند 
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يوان قانون اساسي آلمان و ديوان عالي اياالت متحده امريكا ، كه به وارونه ي د

ي گزينش اعضاي شيوه اعضاي ديوان داراي پيشينه حقوقي و قضاوت مي باشند 
خود به خودي روساي جمهور پيشين و اين كه هيچ شرط شورا و عضويت 

صالحيت حقوقي و پيشينه در كارهاي حقوق براي اعضا نشده است ، شوراي 
 پس از تصويب قانون شوراي .ن اساسي فرانسه بيشتر ويژگي سياسي دارد قانو

كاستي ها آشكار شده است ولي هرگز كوششي براي بهبود آن قانون اساسي ، اين 
فرانسوا هوالند رئيس جمهور كنوني در برنامه انتخاباتي خود اصالح . نشده است 

تا امروز به فراموشي قانون شوراي قانون اساسي را پيش بيني كرده است ولي 
  .سپرده شده است 

  

  صالحيت هاي شوراي قانون اساسي ـ    2    
  
صالحيت شوراي قانون اساسي منحصر به كنترل همساني قوانين عادي و آيين  

نظم . نامه ها نمي باشد ، اين شورا داراي وظايف متعدد و متفاوتي مي باشد 
رئيس جمهور و رسيدگي به وترتيب براي برگزاري همه پرسي و انتخابا ت 

 در هنگام بحران نظر مشورتي خود را به نامزدهاي انتخاباتي ،دادخواست هاي 
ي داخلي مجلس سنا و رئيس جمهور مي دهد ، كنترل همساني آيين نامه 

را در انجام وظيفه بودن رئيس جمهور و يا در محظور بودن او نمايندگان ، غايب 
  ) .اساسي  قانون 7ماده ( تاييد مي كند 

  

  همساني قوانين و آيين نامه ها با قانون اساسي نا  ـ   كنترل  3 
  
   .كنترل شوراي قانون اساسي گاه اجباري است و گاه اختياري مي باشد  
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  كنترل اجباري  ـ  الف  
   

همساني قانون ارگانيك با قانون نا دخالت شوراي قانون اساسي براي كنترل 
رگانيك در زمينه ي اساسنامه و عملكرد بنيادي ونون ا قا (.اساسي اجباري است 

شريفات ، ت قانون عادي با مقايسه بااين قانون   تصويب مي شود ،هاي دولت 
تر از بازنگري قانون  تشريفات تصويب آن ساده لي و .يي داردوشرايط پيچيده 

 بايد به شوراي قانون اساسي پيش از توشيح قانون ارگانيك ) . اساسي است 
 براي نمونه ، شوراي قانون اساسي  ، تغيير اساسنامه ي قاضي .فرستاده شود 

نشسته ، كه در آن به غيرقابل عزل كردن آسيب وارد مي كرد و ناهمسان با  
  .قانون اساسي بود ، قانون ارگانيك را نقض كرده است 

  

  كنترل اختياري    ـ  ب 
  

 قانون عادي با قانون اساسي دخالت شوراي قانون اساسي در زمينه ي ناهمساني
يز داده د ، كه بايد از يكديگر تمدر اين جا دوفرض پيش مي آي. اختياري است 

  .شوند 
  
در اين مورد گاه .  نخست در زمينه ي جدايي قلمرو قانونگزاري و آيين نامه است  

شوراي قانون اساسي پيش از تصويب قانون عادي دخالت مي كند و گاه پس از 
   .تصويب آن

  

     دخالت شوراي قانون اساسي پيش از تصويب قانونـ ) 1 ( 
  

اگر در يكي از دو مجلس نمايندگان و يا سنا ، آشكار  قانون اساسي ، 41برابر اصل 
شود ، كه پيشنهاد قانون و يا اصالح آن ، در صالحيت پارلمان نمي باشد ، دولت 
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اني دولت و يكي از دو در صورت نا همس. مي تواند با تصويب آن مخالفت كند 
مجلس ، پيشنهاد ويا ماده ي اصالحي به شوراي قانون اساسي فرستاده مي شود ، 

  . روز رسيدگي كرده و راي خود را صادر كند 8شورا بايد در ظرف 
  

  اي قانون اساسي پس از تصويب قانون عادي  ـ  دخالت شور )2( 
  

ب شده در صالحيت دولت باشد  قانون اساسي ، اگر متن قانون تصوي37برابر ماده 
و ديوان قانون اساسي پس از رسيدگي آن را تاييد كند ، متن تصويب شده به 

  .آيين نامه تغيير مي كند 
  

رل شوراي قانون اساسي در زمينه ي تن قانون اساسي ، ك61برابر ماده ي  دوم ، 
ي مي شوراي قانون اساسي هنگام.  اساسي است نناهمساني قانون عادي با قانو

، كه قانون عادي به تصويب رسيده است ، بي آن كه رئيس  كند يرسيدگاند تو
  .جمهور آن را توشيح كرده باشد 

  
 مجلس نمايندگان و برابر قانون اساسي رئيس جمهور ، نخست وزير و روساي

با توجه . انند از شوراي قانون اساسي در خواست كنترل كنند مجلس سنا مي تو
نيني ، كه به تصويب مي رسند ، يستم كنوني فرانسه ، بيشتر قوار سبه اين كه ، د

به پيشنهاد دولت و موافقت رئيس جمهور فراهم مي شوند و بعيد به نظر مي رسد 
، كه نخست وزير پيشنهادي را كه با موافقت رئيس جمهور به مجلس فرستاده و 

به ر خواست كنترل از شوراي قانون اساسي د خود ابتكار تهيه ي آن را داشته اند ،
دارد كنند ، به ويژه آن كه دولت در  مجلس اكثريت ناهمساني آن با قانون اساسي 

  .بنابراين ، كنترل ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي به ندرت انجام مي شود . 
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 ترسايي ، نمايندگان و سناتورها  خواهان آن شدند ، كه صالحيت 1965در سال 
اين . دخواست به شوراي قانون اساسي به آنان نيز داده شود دخالت براي طرح دا

   به تصويب رسيد، 1974در خواست آنان به گونه يي محدود در سال 
 در يك درخواست يك جا و يا  تن نماينده60 تن سناتور و يا 60از آن پس ، 

مي توانند به شوراي قانون اساسي به ناهمساني قانون درخواست هاي جداگانه 
شورا در ظرف يكماه كه توشيح . با قانون اساسي درخواست رسيدگي كنند عادي 

  .قانون به عقب افتاده است ، راي خود را صادر مي كند 
  
 قانون اساسي ، شوراي قانون اساسي به 52 ي فزوده بر دوفرض باال ، برابر مادها

اساسي گونه ي اختياري ، به همساني شرط پيش بيني شده در قراردادها با قانون 
به درخواست رئيس جمهور ، نخست وزير و رئيس يكي از دو مجلس رسيدگي مي 

. ده باشد ت كند ، كه قرارداد به تصويب نرسيشورا هنگامي مي تواند دخال. كند 
ه قرارداد رسيدگي مي كند ، اگر آن را ناهمسان با قانون اساسي تشخيص شورا ب

  .اسي مي شود دهد ، تصويب آن موكول به بازنگري قانون اس
  

به وارونه ي قانون اساسي اياالت متحده امريكا و قانون اساسي آلمان فدرال ، 
شهروندان كه ، حقوق بنيادي آنان با قانون عادي ناهمسان با قانون اساسي آسيب 

  .ديده است ، نمي توانند از شوراي قانون اساسي درخواست رسيدگي كنند 
  

  
   بي اساس ماليان  نوشته درشوراي نگهبان   ـ   پنجم بخش

  
 در باال ، ديوان قانون اساسي چند كشور آزاد جهان را بررسي كردم و به گونه يي 

 و نشان دادم اين ديوان براي و كردهگويا ، اساسنامه و صالحيت هاي آن را بازگ
قانون اساسي يك پارچگي پاسداري از حقوق و آزادي هاي بنيادي شهروندان و 

  . درازاي زمان صالحيت هاي آن گسترش يافته است   و در برپا شده 
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با ديوان ماليان ،  بي اساس در نوشته و صالحيت شوراي نگهبان مقايسه ي بافت
شير   "ياد آور زبانزد مردم ايران ، به درستي قانون اساسي كشورهاي آزاد جهان ، 

  . است  " بي يال ، دم  و اشكم
  

 ش بيني شده در نوشته بي اساس ماليان ارگان هاي پيو به درستي ، اين شورا 
خميني  ي در دستو دادگاه ها مترسكنمايندگان مجلس ، به سان رئيس جمهور 

   .مي باشند دغل بوده و   واهريمن و خامنه يي دزد 
  

مردم در  راه پيمايي آرام  ونژاددر انتصاب احمدي آشكار خامنه يي  تقلب پس از
با به راه انداختن سيل خون ، شكنجه و آزار  ياعتراض به اين نامردمي ، خامنه ي

  .وتجاوز به زنان و جوانان در سياهچال ها ، تظاهرات آرام مردم را سركوب كرد 
گوياي اين نابكاري آمده در زير بررسي آن چه درباره ي اين شورا ي فرمايشي 

       .است 
  

   بافت شوراي نگهبان  ـ  1 
            

 تن از آنان را كه بايد مال باشند ، رهبر برمي 6دارد  ،  وند هم تن 12 ـ  اين شورا 
  .گزيند 

  
 تن ديگرازميان حقوقدان مسلمان ، از سوي رئيس قوه ي قضايي كه ماليي 6 ـ  

 تن در 6به درستي اين . است ، برگزيده مي شوند و برگزيده ي رهبربي اختيار 
حقوق دانشي تگي وتخصص دينمداري از ماليان دست كمي ندارند ، ولي از شايس

ي هم نداشته است ، ي سخني به ميان نيامده است و نيازاساسو به ويژه حقوق 
يه دانش ، خرد و بينش  و برپااگر حقوقدان پاي بند اصول دموكراسي باشدزيرا 

و پشتيباني كند ، نمي تواند از پندارهاي راهزنان باديه نشين پيروي خود كار ب
  .كند ب
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مي باشند كشورهاي آزاد جهان اعضاي ديوان از قضات برجسته در حالي كه در 

 بلند آوازه و استادان در زمينه ي حقوق دارند و وكاليكه سال هاي دراز تجربه 
 رخاسته از اين پندار خميني اين نا به ساماني ب. اه حقوق برگزيده مي شوند دانشگ

و به  . ي شيعه است مخالف پندارهاي فرقه ها دانش همه ي است ، كه  فراگيري 
اين دست آويز كه ماليان عالم كشف بوده و از روز زاده شدن از علم لدني 

و تا امروز . ، به همين انگيزه پس از سركوب مردم دانشگاه ها را بست برخوردارند 
  .فرهنگ ستيزي هم چنان دنبال مي شود 

  
 ساله اين 35  پيشينه ي ، به وارونه ي ادعاي ماليان به برابري شهروندان 

بنيادهاي سياسي حكومت زن ستيز گوياي آن است ، كه زنان حق شركت در 
كه همسر دايمي و يا موقت ماليان بوده و در ندارند ، و اگر تني چند زن  را كشور

 نرسد ، خاموشي صدايشان به گوش نامحرمو براي اين كه  ، كيسه سياهي افتاده
رگزيده شده اند ، كم ترين نشاني از ، در مجلس ب حق سخن گفتن ندارند گزيده و

  . ديده نمي شود در دولت و دادگاه هاآزاده زنان 
  

همين نابكاري در مورد . جايگاهي ندارند اقليت هاي مذهبي و ديني در اين شورا 
 شمار و با نگر به اين كه ان بازگو شده است  وزير وجمهوردادگاه ها ، رئيس 

و ناگزير به انگشتان يك دست فراتر نمي رود  از رفته ان اقليت روي همنمايندگ
ناسزا گويي آشكار ماليان به ( اين نمايندگان كه نجس هستند . خاموشي هستند 

به درستي . ماليان از آنان دوري مي كنند ،  )اقليت هاي ديني و مذهبي 
ويي به جايگاه ناسزاگ ، و بي ارج كردن اقليت ها نمايندگي در چنين جو خفقان 

    .انساني استواالي 

  
  صالحيت شوراي نگهبان   ـ   2 
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نمايندگان  مجلس   ـ اين شورا  تنها صالحيت نظارت به گزينش رئيس جمهور و
وان قانون  ديكشورهاي پيشرفته ي جهان ،دارد ، در حالي كه در قانون  اساسي 

  .  دارد حق رسيدگي به دادخواست هاي نامزدهاي رئيس جمهوري  اساسي
قلب آشكار شدن تقلب مال خامنه يي و احمدي نژاد ، در پر كردن پس از ت

خامنه يي براي فرار .  آراء نامزدهاي ديگر گيري و از ميان بردن صندوق هاي راي 
از مسئوليت وبه كرسي نشان سر سپرده ي خود بر خالف نص صريح قانون ، به  

اين شورا ، .  پوشي كند  ، اين تقلب را پردهدستور داد با دخالت غيرقانوني شورا ، 
بازيچه دست مال خامنه يي است ، كه بايد از قانون اساسي پاسداري كند ، چون 

داليل ورا زيرپاگذاشت و تقلب آشكار خامنه يي و احمدي نژاد ، اساسي قانون 
اين دو را از اتهام و در يك رسيدگي شتابزده وآبكي ،  تآشكار تقلب را ناديده گرف

رستي به جاي انتخاب ، انتصاب احمدي نژاد را تاييد كرد و با  و به دكرد مبري 
و ماليان بي اساس  بودن نوشته ي ي و مبتذلارزشاين زشتكاري بي 

صالحيت نظارت در انتخاب رييس  شورا كه تنها  .روختگي خود را نشان دادخودف
ر هاي نامردمي خامنه يي دجمهور و نمايندگان مجلس دارد ، براي انجام خواسته 

 نقض آشكار نوشته بي اساس ماليان ، دامنه صالحيت خود را به تعيين نشستي  با
صالحيت نامزدهاي رييس جمهور گسترش داده و با اين زشتكاري  پوشالي بودن 

اين نيرنگ براي .  آشكار كرد اين شورا و مبتذل بودن نوشته بي اساس ماليان را
ش نامزد هاي رئيس جمهوري سرپوش گذاشتن بر خودكامگي خامنه يي در گزين

 پيش مال  ، كه ازبه همين فرنود ، صالحيت نامزد هايي را تاييد مي كند . است 
آنان را از ميان خويشان و ايادي نزديك خود تعيين كرده  خامنه يي دزد و دغل

   . است 
    

 ـ  تصميمات شوراي نگهبان قطعي نيست  ، اگر شورا تصميم مجلس را مغاير با 
گر مجلس از پذيرفتن ا. شخيص دهد ، بايد راي خود را به مجلس بفرستد قانون ت

كند  ، اتخاذ تصميم نهايي  در صالحيت مجمع تشخيص مصلحت آن خودداري 
ماليان  برآنند ، كه شوراي نگهبان ، در اختيار خودشان باشد ، و با . نظام است 
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با بر است ، ايجاد مجمع تشخيص مصلحت كه همه ي اعضاي آن برگزيده ي ره
 به ابتذال و به دور از خردمندي همه چيز رابه راه انداختن سازمان هاي بي اختيار 

    . بكشند
  

، براي اين كه اعضاي شورا زير  كشور هاي پيشرفته ي جهان  ـ  در قانون اساسي 
 و شركت ها و سرمايه داران نباشد ، اعضاي آن  بنيادهاي سياسي كشورنفوذ 

.   ندارندرابا هيچ كس و هيچ مقامي مشاوره  حق شورا كار كنند وحصرا بايد در من
ت شغلي وجود ندارد ، اعضاي در نوشته ي بي اساس ماليان كمترين محدودي

( از راه مرده پرستي با فريب مردم ، كه  پول هاي كالني افزوده بر شوراي نگهبان ،
به جيب مي  ها و بازار مسجد ها و تكيه ها و زد و بند در دادگاهدر ) روضه خواني 

به  ،  نيز نماينده رهبر مي باشندسازمان هاي دولتي  وزارت خانه ها وزنند و در 
 امتياز بزرگي براي آنان براي دخالت در همه ي امور وعضويت در شورا ، درستي 

    . است شده سركيسه كردن مردم 
  

يك دوره برگزيده ـ در قانون اساسي كشورهاي پيشرفته ، قضات ديوان تنها براي 
 مالياني .دتي وجود ندارد ودر نوشته ي بي اساس ماليان كمترين محد. مي شوند 

  .هستند ، كه چندين دوره در اين شغل پر درآمد مانده اند 
  
پيشرفته ي جهان ، ـ با پژوهش در ديوان قانون اساسي در كشورهاي ، آزاد  و  

 يي به حقوق و آزادي هاي بنيادين هنگامي كه قانون و يا آيين نامه نشان دادم ،
،  يوان قانون اساسي دارنددق دادخواهي به شهروندان حشهروندان آسيب برساند ، 

ولي اگر مصوبه ي  . صالحيتي در اين زمينه ندارد نگهبان در حالي كه شوراي 
 ناهمساني آن با نباشد ، شورا به دست آويزخامنه يي مال مجلس خوش آيند 

 و چون راي آن قطعي مخالفت خود را اعالم مي كند، ي شيعه پندارهاي فرقه 
  .نيست ، آن را به مجلس برمي گرداند 
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به سخني كوتاه ، مال خامنه يي دزد و دغل براي اين كه بيش از پيش مورد تنفر 
مردم واقع نشود و پس از فروپاشي حكومت بيداد اسالمي ، از هر كيفري در امان 

   .عملي مي كند شوراي نگهبان طريق ازرا ، خود م ستيزمردخواسته هاي  بماند ،
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  سخن پاياني
  

    :انجام شد  زير  دو هدف ، در راستاياين كار پژوهشي 
  

              دموكراسي  ارزش هاي بنياديبه  ـ آگاه كردن ايرانيان آزاده 1 
  

به  ، تا هنگامي كه شهروندان با گوهر دموكراسي شناخت بنيادي نداشته باشند
مي شوند و كشورهاي بيگانه  آساني گرفتار  فريب سودجويان و ايران ستيزان 

از آنان رهايي يت سازي شخص ين منافع بيشمار خود ، با تبليغ ، دروغ  وبراي تام
  .مي سازند   ، بت و قبله آمالبخش 

  
با تلخ كامي  نخستين جنبش آزادي خواهي مردم ايران در دوره ي تركان قاجار ،

 پايان رسيد و با همه ي جانفشاني ها ، مردم آزاده ي ايران از حقوق بنيادي به
  .جتماعي و حق حاكميت بي بهره شدند برابري ، آزادي هاي شهروندي و ا

سر سپردگي خود را به انگليس نشان داده تا آن زمان ماليان كه از دوره ي صفوي 
سياسي  همه ي بنيادهاي بودند ، با همكاري شاهان خودكامه قاجار و پهلوي در

فرقه كشور جاي گرفتند و به رهنمود انگليس با تني چند از اوباش و چماقداران ، 
و هرگاه كه شاه در انجام خواسته هاي آنان فداييان اسالم را به راه انداختند 

كوتاهي مي كرد ، به او سو قصد مي كردند ويا يكي از وزيران يا انديشمندان  را 
شاه از روي ترس توان دستگيري و تعقيب قانوني آنان را نداشت ، و . مي كشتند 

ماليان در مسجدها از چماقداران فداييان  اسالم پشتيباني مي كردند و هر زيرا 
مردم نادان و گرفتار تعصب هاي ديني را وادار به آشوب ،  كه مي خواستند وقت 

  .مي كردند 
ناگزير به همزيستي " خ دزد و دغل شاه خود كامه و شي" در اين نابه ساماني ها 

فرو گذار به مردم آزار و براي تاراج هستي مردم و خزانه كشور از هر ستم  بودند و
  .نمي كردند 
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 شعار بااز يك مالي خرفت و كينه تور رهايي بخش ساختند و كشورهاي غربي ، 
 انستند ،مردم گرفتار تعصب را فريب دادند و تو، ي فرقه بيداد شيعه  و نويدهاها
   .خوف ترين حكومت دينمدار را به راه اندازندم
  

 و "  برابري ، آزادي هاي شهروندي و اجتماعي"اگر مردم ايران به حقوق بنيادي  
راي به نامزدهاي دادن گزينش در بنيادهاي سياسي و حق " حق حاكميت 

زد مي و دان مردم ستيز در برابر مالي ، بودندآشنا  "برخاسته از ميان شهروندان 
   . سال گرفتار چنگال اين ديو منشان نمي شدند35ايستادند و 

  
فرانسه   كه كشورآشكار شد ، ، هنگامي مردم  نشانه ناداني و خوش باوري 

و استادان دانشگاه به ها   شمار زيادي از دانشگاه ديده  و اهريمن را به ايران آورد
 ـ مذهبي ها در پوشش جبهه ملي  بازاري و بسياري از آمدند پيشواز اين نابكار 

  .  و براي نابودي كشور و به بند كشيدن مردم به او پيوستند در ميان مردم بودند
  

 نابكاري آنان مي گذرد ، هنوز همين بازاري ـ مذهبي ها در ايران و  سال از 35
و براي پرده  مي كنند    بازگو  رايب خميني بيرون از آن ، همان شعارهاي فر

ند و تني  يك شبه   به هر نامردمي تن مي دهمردمي هاي جبهه ي ملي نا پوشي
مي دهند و در ) آزادي بي قيد سرمايه داري ( يبراليسم چند از ميان آنان شعار ل

نوشته هاي آنان كمترين نشاني از برابري حقوق و آزادي و حق حاكميت مردم 
  .ديده نمي شود 

  
با   شاهي غربي مي گذرد ، ي كشورها سال از روي كار آوردن اهريمن از سو35

از   فرح نه تنهاوجود آن كه بيش از دو ميليارد هستي مردم را تاراج كرده اند ،
فايضه  ، با زد و بند آشكار با  و دربار شرمنده نيست، خود ه نابكاري هاي شا

راه همراه رضا پهلوي با به  به رفسنجاني و نوه خميني فرستادگان مال رفسنجاني 



 ٣٤٩

 سخنان به دور از  و   "با ماليان و مماشات  شوراي سازش "   اختن اند
خردمندي ايرانيان آزاده را پراكنده كرده و براي جلوگيري از برپايي يك جنبش 

  . سياسي به هرنامردمي تن مي دهند 
  

 خاتمي ي دزد و جنايتكاراگر مردم ايران به حق حاكميت خود آگاه باشند ، مال
به خود  دو دوره رئيس جمهوري مترسكي بيش نبوده است ، كه اعتراف مي كند

 ، حكومت فاشيست فرقه شيعه را دموكراسي بداند و بر پروانه نمي داد با پررويي 
  .كند  بازگو كرده و آن را اين ياوه گويي پافشاري 

  
با گستاخي انند ت خود آشنا باشند ، ماليان نمي تواگر مردم ايران به حق حاكمي

ميلياردها دالر در آمد نفت و گاز را تاراج كرده و به حساب هاي س و بدون تر
  . كشور بفرستند بيرون از

  
اگر مردم ايران با بهره مندي از دوگوهر خرد و بينش ،  زندگي خود را سامان داده 

 اي پيشرفت و آباداني كشور تالش كنند ،و با رايزني و هم پرسي با يكديگر بر
 ل با پندارهاي بدور از خردمندي به تبليغ  مالي دزد ودغپروانه نمي دهند ، مشتي

ادامه دهند و براي هميشه دست  فرقه شيعه و مرده پرستي پندارهاي مردم ستيز 
 و اه كردهناپاك آنان را از بنيادهاي سياسي ، اجتماعي و زندگي مردم كوتهاي 

  .ند  وجود اين نابكاران پاك مي كردكشور را  از
  

  ياد سياسي فراگيربرپايي بن ـ  2
  

براي از ميان برداشتن حكومت فاشيست برپايي بنياد سياسي فراگير يگانه راه 

  . است) دموكراسي ( حكومت مردمي   و برپاييفرقه شيعه
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تشكيل  و يبراي برپايي جنبش مردمگام  ين نخست،شناخت اصول دموكراسي 
داد ديني پيش از يبپايان دادن به حكومت زمينه ساز ، بوده و احزاب سياسي 

   . قرون وسطايي مي شود
  

و  نخست با برپايي حزب موافق نبودند مردم رهبران ، قالب بزرگ فرانسه ندر ا
احزاب را به گروه هاي تند رو تشبيه مي كردند و بر اين پندار بودند ، كه 

نمايندگان مجلس بايد با شناختي كه از نيازمندي ها و خواسته هاي شهروندان 
   . مي توانند  اين خواسته ها و نيازهاي مردم را بازگو كنند  دارند ،

  
 و حزب سياسي با كراسي كمبود احزاب سياسي آشكار گرديدپس از برپايي دمو

نقش بنيادي زيرا . نقش مهمي كه دارد ، يك عنصر اجتناب ناپذير دموكراسي شد 
 حزب. همبستگي ويك پارچگي ميان شهروندان است ايجاد حزب سياسي 

شايسته و متناسب با نياز ها و پيشرفت سياسي با برنامه هاي سياسي و اقتصادي 
 و با  برانگيزدپشتيباني از حزب مي تواند ميليون ها شهروند را بهو آباداني كشور 

  .گيرد ببه دست آوردن اكثريت كرسي هاي مجلس ، حكومت را در دست 
  

 يك ميليوني ييي با نيروي اهريمنرويا روپارتيزاني در ولو گروه هاي كوچك ، زيرا 
تنها حزب و يا احزاب سياسي فرا گير است ، كه  . ندكارساز نيستسپاه پاسدار ، 

  . د نجنبش ميهني فراخوانبرپايي د مردم را براي نمي توان
  

 سال گذشته نبودن يك حزب سياسي 35علت ناكامي مردم ايران در درازاي 
كه بيگانگان براي رسيدن به هدف هاي خود زيرا احزابي را . مسقل و آزاد است 

در سال هاي گذشته گواه اين . برپا مي كنند ، هرگز نمي توانند كارساز باشند 
اين پيشينه . نامردمي ها بوده ايم و براي مردم كشور بسيار گران تمام شده است 

 از هم دور كردهبه هم بد بين و ي نامردمي ، به سان بيماري واگيردار مردم را 
با سخنان و شعار  آنان به سان رضا پهلوي افزوده بر آن ماليان و مزدوران . ست ا
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از همبستگي و يك پارچگي مردم جلو هاي نابخردانه مخالفين را پراكنده كرده و 
  .گيري مي كنند 

  
برپايي  فراگير يك نياز فوري و حياتي براي بنياد سياسي در اين سيه روزي ها ، 

  . جنبش مردمي است 
الف ـ فوري است ، زيرا يگانه راه سازنده براي يك پارچگي و هم بستگي مردم 

  . و پيشرفتي ندارد است و بدون آن همه تالش ها نقش بر آب مي شود
 روس ها ، كشورهاي  به ويژه با دخالت روز افزون بيگانگانزيرا ب ـ حياتي است ، 

وايي و سركوب سترش بيننقشه هاي شومي كه در سردارند ، با گغربي در ايران و 
طر تجزيه و يا بهتر بگويم نابودي روز بروز خبه دست ماليان مردم ستيز ، ، مردم 

با بر انگيختن مردم رنجديده ي كشورهاي غربي و روس . كشور بيشتر مي شود 
آذربايجان ، كردستان ، ايالم ، خوزستان و بلوچستان به نابودي ايران زمين كمر 

  . بسته اند 
  

 دير نشده بايد مردم آزاده ي ايران بپاخيزند و با از ميان بردن حكومت  و تا
گيرند ، به نابرابري ها و زور بفاشيست فرقه شيعه ، اداره ي كشور را در دست 

  . پايان دهند و آرامش و بهزيستي را در كشور تامين كنند ي ماليان گويي ها
    

  هم ميهنان آزاده ، 
به شيعه به مراتب دشوار تر از پايان دادن ه  فروپاشي حكومت فاشيست فرق

زيرا كشورهاي غربي و . است و كوتاه كردن دست كشيش ها  فرانسه حكومت شاه
 دارند از ايران سود فراواني كه در تاراج منابع زيرزميني براي تامين روسيه 

  . حكومت فاشيست فرقه شيعه پشتيباني مي كنند 
و داشتن برنامه هاي سياسي و اقتصادي ر فراگيبا برخورداري از حزب و يا احزاب 

 و ارج نهادن به مردم ن المللي و منشور سازمان ملل و ارج نهادن به پيمان هاي بي
و پايان دادن به  و دولت هاي خاورميانه و نشان دادن پاي بندي به دموكراسي
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كرد ، كه  متقاعد كشورها را ايننداخته اند ، مي توان اتشنجاتي كه ماليان به راه 
   . پايان دهند شيعهفرقه  از يك حكومت فاشيستي پشتيباني به 

 وكمترين دلبستگي به ايران زمين ندارند كه ، واپس مانده هاي تازيان ماليان 
ي هريك ميلياردها دالر از خزانه كشور تاراج كرده اند ، هنگامي كه با جنبش مردم

برپايي دموكراسي  اده ي ايران با و مردم آزه دروبرو شوند ، از كشور متواري  ش
  .حق حاكيت خود را به دست مي آورند 

  
  هم ميهنان آزاده 

  
 مزدوران بيگانگان جنبش داعش را به راه  پندارهاي ويرانگر اسالمي ، با گسترش

، حسين بركت اوباما . انداخته اند و اكنون به جان مردم عراق و سوريه افتاده اند 
جنبش اسالمي را غده ا در عراق در خطر ديده است ،  ركه منافع نفتي امريكا

سرطاني دانسته و بر اي نابودي آن با حكومت فشيسالمي هم آوا شده است و 
 پاسدار و ان ماليان مرده پرست ، براي جلوگيري از نابودي گورستان تازيان هزار

  .بسيجي را با اسلحه و مهمات به عراق فرستاده است 
  

ا ، كه خود مسلمان است نمي داند ، كه حكومت مگر حسين بركت اوبام
اين . فشيسالمي فرقه شيعه در مردم ستيزي به مراتب خطرناك تر از داعش است 

يك بام و دو هوا بودن اوباما و كشورهاي غربي و يا بهتر بگويم چند چهره بودن 
آنان نيك مي دانند ، كه مردم ايران مسخ . آنان گوياي يك حقيقت تلخ است 

جنايات اين حكومت با پشتيباني از ماليان ،  سال 35 است و در درازاي شده
از حقوق بشر كه در دست فاشيست را سرپوش گذاشته اند و سازمان هاي دفاع 

  .    ، در برابر اين جنايات خفه شده اند آنان مي باشند 

مردمي كه ولي .  مردمي كه خوابند مي شود بيدار كرد "برابر يك زبانزد 
  ."را به خواب زده اند نمي توان بيدار كرد خود 
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 با هوچي بازي و جار و جنجال در اين سيه روزي ها ، شوربختانه مزدوران ماليان
  نان به دور از خردمندي مردم را فريب مي دهند ،و سخ

اوباما با ما است و ديگري با پر رويي نامه حسين يكي از اين نابكاران مي نويسد 
 كودكانه او را تشويق به  امريكايي مي فرستد و با روياهايتورسرگشاده به سنا

حمله به ايران مي كند و گروهي خوش باور اين سخنان بچگانه را جدي گرفته اند 
. و منتظرند بيگانگاني كه ماليان را روي كارآورده اند ، بياري مردم ايران بيايند 

سناتور ها و نمايندگان  ا ،مي دانند ، كه حسين بركت اوبامنمزدور اين فرو مايگان 
امريكايي سوگند ياد كرده اند ، كه از منافع امريكا پاسداري كنند و نه مردم ايران 

.  
  

  هم ميهنان آزاده ،
يگانه راه رهايي از حكومت فاشيست فرقه شيعه برپايي يك بنياد سياسي 

  به پا خيزيم. فراگير و جنبش مردمي است 
  
  
  
  
  

  يادداشت ها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  هنگامي كه شاه در پاناما سرگردان و در انتظار دريافت ويزاي سفر به آمريكا 1 
برپايي حزب پيام تلويزيوني ، دو  بود ، به همراهان خود اعتراف كرد ، كه خواندن 

برزگ ترين اشتباه تاريخي ،   نا به هنگام پوزش خواهي از مردمرستاخيز و پيام
شاه از ديدن او . د وش مي در اين ميان سر و كله فريدون جوادي پيدا. من بود 

 اين نابكار را از جلويمي گويد ، د و وشمي پس از سال ها بردباري خشمگين 
 و نمي داست چه بگويد ، نابخردانه فرح دست پاچه شده . چشمان من دور كنيد 
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گناه چهره ي واقعي خود را آشكار كرد و گفت من براي آوردن با اين عذر بدتر از 
شاه با شنيدن اين  .فريدون از ايران به اين جا پول زيادي به قاچاقچيان داده ام 

. تلويزيوني خيانت فرح و يارانش بوده است هاي سخن پي برد ، كه نوشتن پيام 
يليارد دالر تاراج فرح ماند و فريدون جوادي و دو م. چندي پس از آن شاه مرد 

  . شده از هستي مردم ايران 
 با فريدون اي خوش چند ماه دانشجوييپس از آن در آرزوي تكرار روزها و شب ه

، آسوده خاطر دوباره با هم آغوشي زندگي را از سر گرفتند و در پاريس جوادي 
 ،  سال قايم باشك بازي او با فريدون جوادي در كاخ هاي نياوران20دفتر بيش از 

نا گفته نماند ، كه  اين بازي براي تني چند از افسران . نوشهر و خارك بسته شد 
كه گواه هم آغوشي فرح با فريدون جوادي بودند ، بسيار و نگهبانان گارد شاهي 

گران تمام شد ، نگهبان گارد را به بيمارستان رواني بردند و ديگران را بالفاصله 
   . بازنشست كردند

  
اطره هاي تلخ دوران بينوايي كودكي و نو جواني هم چنان در فرح كه خ ـ 2

روانش برجاي مانده و با وجود داشتن اين ثروت بادآورده هرگز سيرايي ندارد ،  
 ديدار  رفسنجاني براي دادن پيام پدرش در قاهره بههنگامي كه فايضه دختر شيخ

 با ماليان را وي آمد ، او بدون كمترين شك و ترديد پيشنهاد سازش و همكاري
اين همكاري يك سري جواهر گران قيمت به او پذيرفتن پذيرفت و فايضه به پاس 

زد و بند ،  فرح نه تنها كمترين انتقادي از بيداد ماليان  پس از اين سازش و. داد 
يان و با مالو مماشات نمي كند ، در كنار پسرش با به راه انداختن شوراي سازش 

ايرانيان را پراكنده كرده و با ايجاد در امريكا و تورنتو ، ستا گردهمايي ها در اين را
. دشمني ميان ايرانيان از برپايي جنبش مردمي با همه ي نيرو جلوگيري مي كند 

ر اين ميان تني چند نادان كه بازيچه دست او شده اند ، از سخنان دل آزار و د
  . ناسزاگويي به انديشمندان فرو گذار نمي كنند 
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فتگوي فرح با هفته نامه نول اوبسواتور در پاريس ، پرده از نامردمي ها بر  ـ گ3
روزنامه نگار از او . در اين گفتگو كه با دادن پول كالن انجام شده است . مي دارد 

مي پرسد ، اينك كه از كاخ ها و زندگي افسانه يي بي بهره شده ايد ، روزهاي 
  ؟خود را چگونه مي گذرانيد 

(  مي گويد هر روز از بامداد تا نيمروز با مردم مورد اعتمادش فرح در پاسخ
كه در آپارتمان در كنار او بوده است به حساب بانك ها ، خريد ) فريدون جوادي 

و فروش سهام و كارهاي بازرگاني رسيدگي مي كنم ، شب ها به شب نشيني 
به گفته آگاهان .  شاهزادگان و هنر پيشه هاي سينما ، تاتر ، اوپرا و سينما ميروم

فرح سهام زيادي در بانك هلند دارد و به دنبال همكاري با ماليان ، فروشگاه 
زنجيره يي كارفور كه در آن سهام زيادي دارد ، پروانه بازكردن ده ها فروشگاه 

  .بزرگ در تهران و شهرهاي بزرگ به دست آورده است 
  

  دي داريد ؟روزنامه نويس مي پرسد ، با اين شرايط شما چه كمبو
پيماي دربار در اختيارم بود ولي مي گويد ، در گذشته من هرجا كه مي رفتم هوا

مي روم ، ناگزيرم از  كه به ديدار دوستانم به امريكا ، اسپانيا و  مونت كارلو كنونا
  .هواپيما خطوط هوايي استفاده كنم 

پرنس فرح براي نشان دادن پاي بندي به پوشش اسالمي ، در جشن زناشويي 
سبز بلند و عمامه ي سبز بزرگتر از عمامه ماليان در عكس ها راهني يموناكو ، پ

  .ديده مي شود 
در اين گفتگو كمترين سخني از ميليون ها مردم ايران كه در جهان سرگردانند و 

  .با بينوايي زندگي مي كنند كمترين سخني به ميان نمي آورد 
ان در ميان مردم و تلويزيون صداي امريكا  ـ  رضا پهلوي با بستن نوار سبز مالي2

سبز ماليان با فريب و جنبش )  ساختگي ( آمده و اعتراف كرد كه اصالح طلبان 
 و دادن پول او را ياري كرده اند "با ماليان و مماشات  شوراي سازش "شركت در

بي دم آزاده ي ايران و با اين سخنان و رفتار نابخردانه خود را مبتذل و در نزد مر
 او براي تعقيب خامنه يي در دادگاه بين  شعار مسخره و نابخردانه ي .ارج كرد
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الملل كيفري در الهه نشان داد ، كه او نه تنها از پيمان رم در باره ي تعقيب 
و با اين كه نادرستي شعارش را تني چند از . كيفري جنايتكاران شناختي ندارد 

اين سخنان بي بنياد و تكرار آن چندين ماه حقوقدانان به او گوشزد كردند ، او با 
اين پافشاري . مردم خوش باور را فريب داد و از اين زشتكاري ها ننگ ندارد 

  .يكي از نشانه هاي سرسپردگي او به ماليان دغل است ناستوده و زشت 
 

  بن مايه ها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3                                                                                پيش گفتار 
   

    28         دفتر نخست ـ  پيشينه دموكراسي در كشورهاي بزرگ جهان             
بخش نخست ـ   دگرگوني و گسترش دموكراسي در كشورهاي جهان در درازاي 

                 "                                                   تا امروز                           هزاره ها
  "              گ كهنبرپايي ايرانشهر ، نخستين گوهر زندگي مردم در فرهن ـ   1

    32                                   ـ   دگرگوني و پيشرفت دموكراسي در گذر زمان2
                                                           36                                  اسي در اروپا ـ   جنبش بيداري و پيدايش دموكر3
  "                                                          ـ   نوگرايي و قرارداد اجتماعي4

        39                                                  ـ   سده ي روشنايي و انديشمندي 5
      41                             ـ   دگرگوني گام به گام در سده ي هيجدهم ترسايي6
      42                                       ـ   برپايي رژيم پارلماني در سده ي هيجدهم7

               43                راسي در سده ي نوزدهم ترسايي    ـ   دگرگوني به سوي دموك8
   45                                                         ـ   انقالب اياالت متحد امريكا9

    46                                                              فرانسه بزرگ  ـ  انقالب 10
     48                                     ـ  حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي11
  49                     ـ  جهاني شدن دموكراسي در سده ي بيستم ترسايي12
  50                                       ـ  اعالميه جهاني حقوق بشر و شهروند13



 ٣٥٧

   52                                                 ـ  شناختن حق راي براي زنان14
  

  55                   بخش دويم ـ  خال دموكراسي در ايران در درازاي هزاره ها
  56                                                             ـ   دوره ي هخامنشي1
  59                                                                 ـ   دوره ي صفوي2
  "                                                             الف ـ  گزينش علي      

  "                                                                 ب ـ رهبري مجازي  

  60                                                                   پ ـ رهبر مجازي 

  "                                                  )  تقيه (     ت ـ دروغگويي       

  62                                                    ج ـ مرده پرستي و گداپروري  

  63                                            و پول پرستي            چ ـ تن پروري
   64                                  وقف سرزمين ها و شهرهاي آباد            خ ـ

  
  65                                              بخش سيم ـ   دوره ي تركان قاجار

  67                                   ـ  جنبش بيداري و آزادي خواهي در ايران1
  70                                    رانپيشگامان جنبش انديشمندي در اي ـ 2

  "                                           ميرزا آقا خان كرماني ـ    لفا           

  71                                      ميرزا فتحعلي آخوندراده  ـ    ب           
                     72                                                   مستشارالدوله ـ    پ            
                        "                                  ناظم الدوله ، ميرزا ملكم خان ـ   ت            

  74                                                  حسن تقي زاده   ـ ج            
  76  طه و به ابتذال كشيدن قانون اساساليان در توجيه مشروفتواي م ـ  3
      79     نوشتن قانون مشروطه و از ميان بردن گوهر دموكراسي در ايرانـ  4
  83                                                  ـ    نوشتن متمم قانون اساسي 5
   87                                   برابر قانون  برپايي دادگستري و دادگاه هاـ  6
  88                     ـ  مفاهيم ملي ، ملت ، ملتي در قانون اساسي  تا امروز 7
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  90                                                     ـ دوره ي پهلوي بخش چهارم

  94                                                        ـ   محمد مصدق السلطنه1
                                                         116                                                                ـ   كريم سنجابي2
  121                                                                  ـ   عباس هويدا3
  

  127                               ـ   حكومت فاشيست فرقه شيعه بخش پنجم 
       ـ   مقايسه حكومت فاشيست ايتاليا و آلمان نازي با حكومت فاشيست 1

                                        "                                                                            فرقه شيعه
  "        حكومت فاشيست ايتاليا و نازيسم آلمانمشترك  ـ   ويژگي هاي 2

  128                            ـ   ويژگي هاي حكومت فاشيست فرقه شيعه 3
  133                                        ـ   به ابتذال كشيدن قانون اساسي 4
  135                                             بي اساس ماليان  نوشته ي  ـ  5
  138                                            ـ   پندارهاي ويرانگر فرقه شيعه 6
    155        پندارهاي دروغ فرقه شيعه در نوشته ي بي اساس ماليان ـ    7
                              فرقه شيعه در نوشته ي  ـ پاره يي از دروغ ها و فريب هاي 8

  147                                                                 بي اساس ماليان
  153                              مالي خودسر و لگام گسيخته    ـ   رهبر ، 9

      دادگاه ها و به ابتذال كشيدندادستاني ها ـ   انتصاب ماليان در  10
                      162                                                        ري و دادخواهيدادگست

  164                                      ـ  تاراج هستي مردم و خزانه كشور11
  167                                     و خامنه يي   ـ  خودگامگي خميني12
  

  170                               ) دموكراسي ( كومت مردمي يم  ـ حدفتر دو
   "                             )حكومت مردمي ( دموكراسي  ـ    نخستبخش

  "                      دموكراسي و نا همساني آن با حكومت هاي ديگر ـ  1
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       173              ناهمساني دموكراسي با حكومت خود كامه شاهيالف ـ     
    175                     ب ـ   ناهمساني دموكراسي با حكومت اوليگارشي    

  176                      امپراتوري حكومت ناهمساني دموكراسي با پ ـ      
             177     )دينمداري ( ناهمساني دموكراسي با حكومت تئوكراسي ت ـ      
  178                                    ساسي بر قانون عاديبرتري قانون ا ـ  2

  179                               ) حكومت مردمي  ( تعريف دموكراسي  ـ 3
  184                                           الف ـ  دموكراسي مستقيم         
  "                                         ب ـ   دموكراسي نيم مستقيم         

  187                                                         اصول دموكراسي ـ 4 
  189                نخستين گام براي برپايي دموكراسيسكوالريسم ، ـ  5 
       "                                  خردگرايي و بينشمندي در ايران زمين   
   191                                 حقوق اساسي از ديدگاه سكوالريسم ،ـ  6
  193                              ناهمساني حاكميت مردم با حاكميت مليـ7
  195                                       حاكميت ملي يا ملت ـ شهروندـ   8
  "                                     ـ  بنياد حاكميت ملي                الف  

  196                                    نتايج حاكميت مليـ   ب                 

   197                                   مفهوم راي ـ وظيفهـ              پ      
  "                                                             حاكميت مردمـ   9

    198                                  ـ  بنياد حاكميت مردم               الف  
  "                                    نتايج حاكميت مردمـ                 ب  

   199                                       مفهوم راي ـ حق ـ                پ  
  "                               برپايي حكومت جمهوريـ              ت     

  "                                برپايي رژيم نيم مستقيم ـ                  ج

  
  202     ـ شيوه ي دخالت شهروندان در دموكراسي نيم مستقيمم دويبخش 

     هروندان با قانون درخواست همه پرسي به انگيزه ي نا هم آوايي شـ 1
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  "                                                                     )وتوي مردمي ( 

    "                         ـ   درخواست همه پرسي براي بركناري برگزيدگان2
  203                                 ـ   درخواست همه پرسي با ابتكار مردمي 3
  204                                ـ   همه پرسي براي بازنگري قانون اساسي 4
  205                                                      ـ   همه پرسي فريبكارانه5
  

                     براي گزينش در حق نامزدي( حق حاكميت بخش سيم ـ 
  207                                                              )بنيادهاي سياسي 

  "                                 گزينش شهروندان در بنيادهاي سياسي ـ  1

  208                                                      سازماندهي انتخابات ـ  2
  209                       سازماندهي براي آماده كردن مبارزه انتخاباتي  ـ 3

   "                                     الف ـ  محدوديت هاي قانوني              
    210                                  ب ـ   محدوديت هاي سياسي              

          "                               نامزدي براي گزينش در بنيادهاي سياسي ـ 4
    211                           ب ـ  برابري در برنامه هاي تلويزيوني             
      213                                كراسي نيم مستقيم از راه نمايندگيدمو ـ 5

               رايزني و هم پرسي شايسته ميان شهروندان و            الف ـ 
                 "                                                                  بنيادهاي سياسي

  214     رايزني و هم پرسي بنيادي ميان شهروندان و دولت           ب ـ  
   215                                       ـ   قلمرو دولت ) 1(                     

  216                             الحيت نمايندگانـ   ص ) 2(                     
  "                                 ـ   اعتماد شهروندان  ) 3(                     

  217                                      ـ    يك پارچه كردن رژيم نمايندگي6
  
  218                                             ـ رژيم هاي سياسي چهارمبخش 
    "                                                      ـ   رژيم هاي چند حزبي 1
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  219                                         ـ   گوناگوني رژيم هاي چند حزبي2
    223                                  ـ   رژيم پارلماني دو حزبي و چند حزبي3
  224                                           وني رژيم هاي پارلماني ـ   دگرگ4
  225    ـ   رژيم با اختيارات گسترده و بي چون و چراي رييس جمهوري5
  227                                         )مختلط ( هم آميخته  ـ   رژيم در6
  

  229                    بزرگ جهاندفتر سيم ـ بنياد هاي سياسي كشورهاي
  "                                     بنيادهاي سياسي بريتانيانخست ـ  بخش 

  "                                                                ـ   رژيم دو حزبي1

    230                                                                         ـ   شاه 2
     "                                                          مجلس نمايندگان  ـ  3
     231                                                               مجلس لرد ها ـ4
   232                                            ـ   نخست وزير و هييت وزيران5
  

     "                     م ـ   بنيادهاي سياسي اياالت متحد امريكا دويبخش 
    233                          ـ   جدايي بي چون و چراي بنيادهاي سياسي1
  "                              آزمايش نيك فرجام اياالت متحد امريكا  ـ  2

                                  234                     امريكاايالت متحد ي  ـ   اساسنامه بنيادهاي سياس3
      "                                       ـ   رييس جمهور اياالت متحد امريكا4
  "                              گزينش رييس جمهور اياالت متحد امريكا ـ 5

  235                                    يوررييس جمهگزينش نامزدهاي ـ   6
         "                   گردهمايي نمايندگان حزب در پشت درهاي بسته ـ 7
  237مزدها                            ـ گردهمايي مقدماتي براي ناميدن نا8 
    237                              ـ شيوه ي ناميدن بسته                     9 

                                                                                       238                  ـ شيوه ي ناميدن باز                                   10
   239                                            گزينش نامزدهاي احزاب ـ 11 



 ٣٦٢

                         240                                گزينش راي دهندگان بزرگ         ـ12 
  "                                      گزينش رييس جمهور و معاون ـ  13

   246                     اختيارات رييس جمهور اياالت متحد امريكا ـ ١۴

   243                      ت متحد امريكا رييس جمهور اياال ـ مصونيت15
             244                                     ـ   كنگره ي اياالت متحد امريكا 16
  "                                                   ـ   مجلس نمايندگان  17

  246                                   شيوه ي كار مجلس نمايندگانـ   ١٨

    247                                صالحيت هاي مجلس نمايندگانـ    19
   "                                                            ـ    مجلس سنا 20
   248                                           ـ   شيوه ي كار مجلس سنا 21
     "                                          جلس سناصالحيت هاي م ـ   22
    250                                      ـ   روابط رييس جمهور و كنگره23
  251                            ـ   تصويب قانون و وتوي رييس جمهور 24
  

  253                          ـ   بنيادهاي سياسي آلمان فدرالبخش سيم 
  "                                             ـ   رييس جمهور آلمان فدرال1

    255                                              ـ   صدر اعظم آلمان فدرال2
    258                                     ـ   مجلس نمايندگان آلمان فدرال3
 "                                          پيمان ـ   مجلس دولت هاي هم4

  
  262                   م ـ   بنيادهاي سياسي جمهوري فرانسهچهاربخش 

                                      "                                                 ـ   گزينش رييس جمهور 1
  263                                   زينش استثنايي رييس جمهور  گ ـ 2

   263                                                 نامزدي رييس جمهوري   ـ  3
  265                                                    بركناري رييس جمهورـ   4
   266                                         مسيوليت كيفري رييس جمهور ـ  5



 ٣٦٣

  267                                                   اختيارات رييس جمهور ـ  6
  268                                                    وظايف رييس جمهورـ    7
  271                                     همكاران و مشاوران رييس جمهور ـ  8
  272 ـ  دبيرخانه رييس جمهور                                               الف 

  "       ب ـ  دفتر  رييس جمهور                                                

  "پ ـ ستاد ويژه رييس جمهور                                                  

               "                                 هنخست وزير فرانسسياسي صالحيت ـ    9
    273                                          اختيارات نخست وزير فرانسهـ  10
   274                                                           پارلمان فرانسه ـ 11
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  ديباچه

   

حقوق برابري ، آزادي :  ما مردم ايران با ارج نهادن به اصول حكومت مردمي "

حق نامزدي براي گزينش در ( هاي شهروندي و اجتماعي ، حق حاكميت 

س  رئيس جمهور ، نمايندگي در مجل" انتخابات همگاني بنيادهاي سياسي كشور 

 شوراي عالي قضات ، شوراي عالي و " نمايندگان   و شوراي عالي قانون اساسي  

راديو ـ تلويزيون ، ديوان محاسبات و نمايندگان انجمن استان ، شهر دهستان  و 

اصول بنيادي شهروندي ) حق دادن راي به نامزدهاي برخاسته از ميان شهروندان 

  . را بازگو مي كنيم 

ي است و هيچ كس به هر دست آويزي نمي تواند ، آن را  ـ  دين باور شخص1 

  .تبليغ كرده  يا به ديگران تحميل كند 

 ـ دموكراسي ، حكومت مردم بر مردم و براي مردم است و دينمداران حق 2

دخالت در بنياد هاي سياسي و اجتماعي و زندگي مردم را ندارند و به هيچ دست 

 به اين بنياد ها  و زندگي شهروندان بر آويزي نمي توانند در آرزوي دست يابي

  .آيند 

 ـ  توازن ميان حقوق برابري و آزادي هاي شهروندي ، اجتماعي و حاكميت 3

  .شهروندان با اختيارات بنيادهاي سياسي كشور



 ٣٧٢

حزب اكثريت اگر زمان دراز .   تناوب در اكثريت پارلماني در انتخابات -  4

  .امگي به حكومت مردمي آسيب رساند حاكميت را از آن خود كند و با خودك

 ـ  فرهنگ ، آموزش و پرورش زير بناي دموكراسي است ، فرهنگ در برگيرنده 5

آموزش و پرورش به شكوفايي فرهنگي ياري مي . ي ارزش هاي كهن كشور است 

دهد و چراغ راه جوانان براي پاسداري از حكومت مردمي و فراگيري دانش براي 

. پيشرفت هاي ساختاري ، پيشرفت و آباداني كشوراست دست يابي به آخرين 

آموزش و پرورش بايد بنيادي ، همگاني و از كودكستان تا پايان دوره ي دانشگاه 

  . رايگان باشد 

 پاسداري از منابع طبيعي و محيط زيست ، كه سر چشمه زندگي انسان و - 5

  .موجودات زنده است 

  

  قانون اساسي جمهوري ايران

  

  اصل نخست

ما شهروندان ايران زمين ، با برپايي حكومت مردمي ،  برابري ، آزادي هاي 

شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت شهروندان اين مرز و بوم و با برپايي 
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دادگستري ، داد و دادگري ، آرامش ، آسايش ، شادي ، بهزيستي ، بهبود زندگي 

  .اسداري مي كنيم همگان ، و با كار و كوشش پيشرفت و آباداني كشور را پ

   

  اصل دو

ايران سرزمين صلح و دوستي است ،  دولت بايد به منشور سازمان ملل و قرار 

دادهاي بين المللي ارج نهد و با همكاري با سازمان هاي بين المللي، برپايي مهر و 

دوستي با مردم كشورهاي جهان ، از هرگونه دخالت در امور كشورها خودداري 

دادن به پندارهاي جدايي افكن دين ، كه زمينه ساز تشنج و كرده و با پايان 

دشمني ميان مردم  خاور ميانه بود ،  همكاري ، دوستي و همزيستي با كشورهاي 

  . را دنبال مي كنيم خاور ميانه 

  

  اصل سه 

 با ارج نهادن به اصل آزادي انديشه ، گفتار و نوشتار ، هيچ كس پروانه ندارد ، 

ا تفتيش كرده و   به هيچ دست آويزي نمي تواند انديشه ي پندار هاي مردم ر

  .خود را به شهروندان  تبليغ و يا تحميل كند 

  

  اصل چهار
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بنياد هاي سه گانه كشور ، رئيس جمهور ، مجلس نمايندگان و دادگستري است ، 

هيچ يك از بنيادها در انجام وظايف قانوني . اين بنيادها جدا و مستقل ازيكديگرند 

ديوان عالي قانون .  بيني شده در قانون اساسي ، بر ديگر بنيادها برتري ندارد پيش

  .اساسي هم آهنگي بنيادهاي سياسي را بر دوش دارد 

  

  اصل پنج

به منظور افزايش نقش شهروندان در پيشرفت و آباداني كشور و كاهش تمركز 

تان، شهر و مردم ، انجمن هاي اس كارها در پايتخت ، با همياري هر چه بيشتر

  . دهستان  تشكيل مي شود 

بنياد هاي سه گانه كشور ، انجمن ها ، شوراي عالي قانون اساسي ، شوراي عالي 

قضات ، شوذاي راديو تلويزيون و ديوان محاسبات  ، ازميان شهروندان و با راي 

 65همگاني آنان برگزيده مي شوند و سن آنان در پايان دوره ي نمايندگي نبايد از 

  . ل فراتر رود سا

 اين اصل 2شهروندان حق دارند ، تنها  نامزد گزينش در يكي از بنيادهاي بند 

  .بشوند 

  

  اصل شش



 ٣٧٥

  .زبان رسمي كشور زبان پارسي است 

  .فرهنگ ها ، زبان ها  و گويش هاي گوناگون اين سرزمين ارجمند مي باشند 

ارچگي مردم كشور اين ارزش ها برخاسته از گوهر حكومت مردمي ، يگانگي و يكپ

  .است 

را در برنامه هاي  گويش ها  وآموزش ارزش هاي فرهنگي ، زبان هابايد دولت 

  .آموزشي از دبستان تا پايان دوره ي دانشگاه ها پيش بيني كند 

  

  اصل هفت

سروده ي استاد حسين گل گالب است و ،  سرود اي ايران ،سرود رسمي كشور 

  . كشور است اسي سي ارزش هاي فرهنگي وشناسه ي

  

  هشتاصل 

پرچم رسمي  ايران ، سه رنگ سبز ، سپيد و گلي است و در ميان آن شير و 

  .خورشيد جاي دارد 

رنگ سپيد نشانه ي . رنگ سبز ، نشانه ي سر سبزي و پاسداري از محيط زيست  

مهر و دوستي يا مردم  كشورهاي جهان و رنگ گلي نشانه ي پاسداري از مرز 

  . هاي كشور است 
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 اصل نه 

 شهروندي و اجتماعي برابري وآزادي هاي 

  د ، ن برابر و آزاد چشم به جهان مي گشايمردم ،

  . و از برابري و آزادي هاي شهروندي و اجتماعي برخوردارند 

  .پندارهاي جدايي افكن برتري ديني در حكومت مردمي جايگاهي ندارد 

اري را برگزيند كه دوست دارد هر شهروند آزاد است ،  ك. كار كردن آزادي و حق  

و فراگرفته است ، كار حق همه ي شهروندان است و دولت بايد با برنامه هاي 

اقتصادي براي خودكفايي كشاورزي و صنعتي كه ايجاد كننده ي كار است ، 

رشته هاي دانشي دانشگاه . اشتغال به كار را براي همه ي شهروندان تامين كند 

  . هم آهنگ شود ها بايد با اين نيازها 

دولت بايد با ساختن خانه  يا واگذاري زمين .  شايسته مسكنبرخورداري از حق 

به بهاي ارزان براي تامين مسكن  كارگران ، كشاورزان و كارمندان و طبقه ي 

  .متوسط جامعه برنامه ريزي كند 

  .بنياد هاي كشور همه  گزينش در  برايحق نامزدي

  .سنديكاها  و  هاآزادي تشكيل احزاب ، انجمن
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براي جلوگيري از كشمكش و دشمني ميان . اجتماعات آزادي تظاهرات و 

شهروندان ، سنديكاها و احزاب بايد انگيزه ، روز ، ساعت ، محل تظاهرات و يا  

اجتماعات و بر قراري نظم را بر دوش بگيرند و دست كم سه روز پيش از برگزاري 

  .  .آگاه كنند وزارت كشور و نيروهاي انتظامي را 

  ) . از كارافتادگي و بازنشستگي ،بيمه درماني، بيكاري ( حقوق اجتماعيتاًمين 

  .ان كودكمادران وحقوق پشتيباني از خانواده ، هسته ي بنيادي كشور و تاًمين 

  

  هداصل 

  .بر بيگناهي است اصل 

رسي باز. مسكن  شهروندان بايد از هر تعرضي مصون باشد و جان ، مال ، آبروي 

  مسكن براي گرد آوري داليل بزه 

  .و كشف آثار جرم بايد به دستور دادستان و در روز انجام شود 

و انتقامي در حكومت مردمي ) اعدام ، نقص عضو و شالق زدن ( كيفر هاي بدني 

  جايگاهي ندارد   

  قانون كيفري و آيين دادرسي كيفري بايد به فوريت بر پايه ي پيشرفته ترين 

  .  كيفري نوشته شود  قوانين
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  اصل يازده

  . مردم بر عهده ي دولت است آسايشمين امنيت و اًت

  . شهروندان را از آنان بگيردو آسايش ، آزادي  هيچ كس نمي تواند

شهروندان در  صورت ارتكاب جرم ، از سوي مقامات قضايي مورد پيگرد قانوني 

  . قرار مي گيرند 

يل و مدارك  ارتكاب جنايت و جنحه و ضابطين دادگستري ، براي حفظ دال

كرده و بايد را بازداشت  ساعت مي توانند ، او 24جلوگيري از فرار متهم ، حد اكثر 

  .بالفاصله پس از وقوع جرم ، دادستان را آگاه سازند و برابر دستور او رفتار كنند  

  . شود پس از دستگيري ، متهم بايد وكيل داشته و بازجويي با حضور وكيل انجام 

  

  زدهدوااصل 

درامور كيفري و مدني داشتن وكيل براي دفاع قانوني الزامي است ، اگر متهم  

توان مالي براي تعيين وكيل را نداشته باشد ، مي تواند از دادگستري وكيل 

  . تسخيري در خواست كند 

  .قانون شرايط درخواست وكيل تسخيري را تعيين مي كند 

  

  اصل سيزده
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، آزار جسماني و رواني براي گرفتن اعتراف يا الزام به دادن گواهي هرگونه شكنجه 

  .و اداي سوگند ، جرم است 

  .  قانون كيفري ، كيفر آن را تعيين مي كند 

  

  اصل چهارده

، گوهر و روزنامه ها ) راديو، تلويزيون ( رسانه هاي گروهي آزادي و استقالل 

  .حكومت مردمي  است 

مه ها را نمي توان توقيف و يا منحل كرد  ، مگر با راي رسانه هاي گروهي و روزنا

  .دادگاه  

براي سازمان دادن به فعاليت هاي راديو ـ تلويزيون و جلوگيري از دخالت دولت و 

  برپا " شوراي عالي راديو ـ تلويزيون "بهره برداري نادرست از برنامه هاي آن ، 

اعضاي آن  از . اشته باشند  سال د30مي شود ، اعضاي اين شورا بايد دست كم 

ميان روزنامه نويسان با تجربه با موافقت هيات دولت و تصويب مجلس تنها براي 

  . ساله برگزيده مي شو ند 4يك دوره ي 

 شورا داراي شش هموند است و از ميان خود يك تن را به سمت رئيس براي دوره 

  .ي نمايندگي برمي گزينند 
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را را در زمينه هاي  فرهنگي، سينمايي ، موسيقي قانون شيوه ي كار و وظايف شو

، اخبار و بررسي نظرها ، تبليغات براي گزينش بنياد هاي سه گانه ي كشور و 

  .برابري زمان به احزاب و گروه هاي سياسي  تعيين مي كند 

  

 دهپانزاصل 

 هر شهروند ايراني ، داراي تابعيت ايراني است وهيچ كس نمي تواند ، او را از اين

  .هر شهروند مي تواند ، يك تابعيت داشته باشد  . حق بي بهره كند 

پنج سال اقامت مي توانند پس از  مي كنند ،و كار بيگانگاني كه در ايران زندگي 

 كيفريايراني كنند و در صورتي كه پيشينه محكوميت   درخواست تابعيتپيوسته

 مي تواند به آنان تابعيت دولت د ،ننداشته و ماليات هاي قانوني را پرداخته باش

  .د نبه شرط آن كه از تابعيت نخستين صرفنظر كن. ايراني بدهد 

  

  اصل شانزده

دولت پروانه دارد ، به بيگانگاني كه به واسطه دگرانديشي سياسي از كشور خود 

پس از . فرار كرده اند ، پس از اثبات ادعا   ، به آنان پناهندگي سياسي دهد 

  .اد و برپايي قانون اين پناهنگان بايد به كشور خود برگردند فروپاشي حكومت بيد

  .پناهندگان در ايران حق فعاليت سياسي ندارند 
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  هفدهاصل 

رودخانه  دريا ها ، درياچه ها ،جنگل ها ، مراتع ،  كوه ها ، ،معادن ( منابع طبيعي 

 برنامه  دولت بايد.از اموال عمومي كشور است  )ها ، نيزارها و زمين هاي باير

ريزي هاي بايسته براي نگهداري و بازسازي جنگل ها و مراتع و بهره برداري از 

  . درياچه ها ، دريا ها ، رودخانه ها ، نيزارها و زمين هاي باير انجام دهد 

  

  اصل هجده

دولت .  تاريخي ، شناسه مردم اين سرزمين است ميراث فرهنگي و يادمان هاي 

و با تشكيل موزه ها ، ارزش سازي  و نگهداري بكند  بايد بنا هاي تاريخي را نو

  .هاي فرهنگي اين كشور كهن را به مردم و به ويژه جوانان كشور نشان بدهد 

  

  اصل  نوزده

 انجمن هاي استان ، شهر ، ، بنيادهاي سه گانه كشور براي گزينش در انتخابات

اسي در يك روز دهستان ، شوراي عالي راديو تلويزيون و ديوان عالي قانون اس

  .را سازمان مي دهد انتخابات انجام مي شود ، دولت برنامه 
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انجمن هاي استان ، رئيس جمهور ، نماينده مجلس ، نماينده دوره ي نمايندگي 

 8 سال و دوره ي ديوان عالي قانون اساسي 4و دهستان و راديو تلويزيون  شهر

  .سال است 

 و شمراي عالي قانون اساسي تنها براي نمايندگان شوراي عالي راديو ـ تلويزيون

يكدوره برگزيده مي شوند ، نمايندگان بنياد هاي ديگر در بند باال ، يك بار ديگر ، 

زيرا . آن هم بالفاصله پس از دوره نخستين مي توانند ، نامزد گزينش شوند 

نمايندگي در بنياد هاي سياسي خويشكاري ميهني است و بر پايه ي اعتماد 

  .  ن براي دوره ي كوتاه مي باشد  شهروندا

  . مي تواند ، برگزيده شود ي باالهر شهروند تنها در يكي از بنياد ها 

برگزيدگان بايد در آغاز و پايان دوره نمايندگي ، ميزان دارايي خود را به ديوان 

  .محاسبات گزارش دهند 

  

  اصل بيست

 40وري بايد دست كم هر شهروند ايراني  هنگام نامزدي براي گزينش رييس جمه

سال اقامت پيوسته در كشور داشته باشد ده ساله و ايراني االصل بوده و دست كم 

.  
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 نماينده ي مجلس و انجمن هاي استان 500براي نامزدي رييس جمهوري ، بايد 

نامزد بايد  گواهي . ، شهر صالحيت سياسي و فرخويي نامزد را تاييد كرده باشند 

  . ا درخواست  نامزدي به وزارت كشور بدهد هاي آنان را همزمان ب

سال پنج  سالگي و با داشتن دست كم  بيست و پنجهر شهروند ايراني پس از 

اقامت پيوسته در كشورمي تواند ، نامزد نمايندگي مجلس ، انجمن هاي استان ، 

  .نامزدها بايد ايراني االصل باشند . شهر ، دهستان  شود 

ن مجلس و انجمن هاي استان ، شهر و دهستان ، سن رييس جمهور ، نمايندگا

اعضاي شوراي عالي راديو ـ تلويزيون و ديوان عالي قانون اساسي و هر نماينده ي 

  . سالگي فراتر رود 65ديگر در كشور در پايان دوره ي نمايندگي نبايد از 

  .اين شرط سني بايد درگزينش وزيران رعايت شود 

ي داراي حق دادن به نامزدهاي برگزيده از سوي هر شهروند ، پس از هجده سالگ 

 .مردم مي باشد 

محروم از حقوق مدني  نامزد انتخابات و شهروند نبايد به حكم قطعي دادگاه ها ، 

  .باشد شده 

ثبت نام نامزد هاي انتخاباتي ، تا ده روز پس از فرمان برگزاري انتخابات انجام مي 

  .شود 

 .ك ماه پيش از پايان دوره پيشين آغاز كند وزارت كشور بايد راي گيري را ي
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  .آراي سفيد و باطل شمرده نمي شوند در انتخابات 

  .آيين نامه اجرايي انتخابات را دولت تنظيم مي كند 

  

  اصل بيست و يك 

  .ماليات مستقيم بر دارايي و در آمد ، بايد تعديل كننده ثروت در جامعه باشد 

  .ه ها ، ماليات مستقيم نبايد گرفته شود براي نياز مندي هاي اوليه خانواد

دولت نيازمندي هاي اوليه خانواده را تعيين مي كند و ميزان ماليات مستقيم و 

غيرمستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي را دولت تعيين كرده و به مجلس 

  .نمايندگان پيشنهاد مي كند 

  

  اصل بيست و دو  

و شركت هاي دولتي و دولت هيچ كس نمي تواند  بيش از يك حقوق از خزانه 

  .رد وابسته به دولت بگي

  

  اصل بيست و سه

 به را تعيين و هم زمان با ثبت نام ،بايد معاون خود انتخاب رئيس جمهوري  نامزد

  .آگاهي همگان برساند 
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قانون شيوه ي برگزاري ، دوره ي تبليغات ، گفتگوهاي راديو و تلويزيوني را معين 

  مي كند

ه ها ده روز پيش از آغاز انتخابات بميرد و يا به حكم قطعي اگر يكي از نامزد

  . دو هفته پس مي افتد انتخاباتدادگاه محكوم شود ، 

را بياورد در همان دور ) نيمي از آرا افزوده بر يك(نامزدي كه اكثريت مطلق آرا 

  .برگزيده مي شود نخست 

ست نياورد ، در دور اگر هيچ يك از نامزدها در دور نخست  اكثريت مطلق را به د

، در دوم شركت مي آورده اند دوم ، دو نامزد كه برجاي مانده و بيشترين راي را 

  .كنند 

  .برگزيده مي شود ، در دور دوم انتخابات ، نامزدي كه راي بيشتري بياورد 

اگر راي گيري تا پس از پايان دوره رئيس جمهور پيشين به درازا بكشد ، تا 

پيشين ، در اين سمت برجاي مي  يد ، رئيس جمهورگزينش رئيس جمهورجد

  .ماند و كارهاي روزمره دولت را سامان مي دهد 

  اصل بيست و چهار

رئيس ديوان عالي قانون اساسي ، رئيس جمهور برگزيده شده با آراي همگاني را 

  .به آگاهي شهروندان مي رساند 
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 قانون اساسي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس با حضور رئيس ديوان عالي

  :سوگند ياد مي كند 

 آزاده ي ايران سوگند ياد مي كنم ، كه مردم اين مجلس و در پيشگاه من در"

با راستي و به درستي انجام بر پايه قانون اساسي ايران ، وظايف رئيس جمهوري را 

دهم ، و آن چه در توان دارم ، براي بهزيستي مردم ، آزادي و سربلندي كشور و 

   ."كوشش بكنم از مرزهاي آن پاسداري 

  

  اصل بيست و پنج

  .رئيس جمهور باال ترين مقام سياسي كشور است 

و پاسخگو رئيس جمهور در انجام وظايف خود در برابر مجلس نمايندگان مسئول 

  .مي باشد 

 .ي ارتش است رئيس جمهور فرمانده 

 شور ،وزيرك با شركتكشور را شوراي عالي دفاع  ، نشست هاي رئيس جمهور

  .رهبري مي كند نظامي  فرماندهان نيروهاي ،رئيس ستاد ارتش دفاع ، وزير

از سمتي كه در حزب دارد ، بايد كناره ، در دوره رياست جمهوري رئيس جمهور 

  .گيري كند 
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  اصل بيست و شش

رئيس جمهور وزيران را برمي گزيند ، و به خواست او ، وزير يا وزيران استعفا مي 

  .دهند 

 رئيس جمهور ، ماًموريت هايي را كه رئيس جمهور به او واگذار مي كند ، معاون

  .انجام مي دهد 

رئيس جمهور مصوبات مجلس نمايندگان را براي ابالغ قانوني تا ده روز امضا مي 

   .كند 

  

  اصل بيست و هفت

رئيس جمهور، وزيران را در انجام وظيفه يي كه بردوش گرفته اند ، ياري مي دهد 

شست هاي هفتگي ، وظايف آنان را هم آهنگ كرده و در كارهاي كشور با ، در ن

  . آنان هم پرسي و رايزني مي كند و راه كارهاي بايسته را بر مي گزيند 

  

  اصل بيست و هشت

بيماري او بيش از دوماه به درازا اگر رئيس جمهور استعفا دهد و يا بميرد و يا 

ور تا انتخاب رئيس جمهور كه نبايد از جمهرئيس معاون بركنار شود ، كشد ، يا 

  .يك ماه  فراتر رود ، كارهاي روزمره  را بر دوش مي گيرد 
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  اصل بيست و نه

 به مرزهاي كشور دست اندازي شود ، رئيس جمهور با تشكيل فوري شوراي اگر

  : كشور ، كار هاي زير راانجام مي دهد دفاع عالي 

  .در يك پيام مردم را آگاه مي كند 

س جمهور در درازاي سي روز داراي  اختيارات ويژه براي دفاع از مرزهاي رئي

  .كشور است 

رئيس جمهور، پيش از پايان سي روز ، بايد از مجلس درخواست اختيارات براي 

رويارويي با تاخت و تاز كند ، و به رهنمود مجلس نمايندگان ، كارهاي بايسته را 

  .انجام دهد 

  

  اصل سي 

  .اعالم حكومت نظامي در كشور يا بخشي از آن را ندارد دولت پروانه ي 

در صورت بروز جنگ و دست اندازي به مرزهاي كشور، به پيشنهاد رئيس جمهور 

و راي دو سوم شمار نمايندگان مجلس و موافقت ديوان عالي قانون اساسي ، تا 

، پايان جنگ در كشور يا بخش هايي از كشور كه تاخت و تاز سركوب نشده است 

  . انتخابات بنيادهاي كشور انجام نمي شود 
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  اصل سي و يك

رئيس جمهورمي تواند به در خواست رئيس ديوان عالي كشور ، كيفر شهرونداني 

را كه با حكم قطعي دادگاه زنداني شده و نيمي از آن را  پشت سرگذاشته اند ، 

  .ببخشد 

  . مي ماند برجايآنان در پيشينه قضايي بخشوده شدگان آثار محكوميت 

  

  اصل سي و دو

  :رئيس جمهورمقام هاي زير را برمي گزيند 

  .وزيران 

  .رئيس ديوانعالي كشور به پيشنهاد شوراي عالي قضات 

  .رئيس شوراي دولتي ، به پيشنهاد مجمع همگاني قضات شوراي دولتي 

   دادستان كشور با همĤهنگي رئيس ديوان عالي كشور

  .رئيس ستاد ارتش 

  . نظامييروهاي فرماندهان ن

  .سفيران و فرستادگان ويژه 

  



 ٣٩٠

 اصل سي و سه

  : رئيس جمهور كارهاي زير را انجام مي دهد 

  .صدور فرمان همه پرسي 

  .امضاي قوانين و نتيجه همه پرسي 

ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و پيمان ها ي سازمان هاي بين نامه امضاي توافق 

  .المللي 

  .دادن نشان هاي دولتي 

  

  اصل سي وچهار

رئيس جمهور هر سال در آغاز دوره قانونگزاري به مجلس نمايندگان مي رود و 

  .آگاه مي سازد كلي دولت هاي سياست مجلس را از 

  

  اصل سي و پنج

  .دويست و پنجاه تن مي باشد شمار نمايندگان مجلس 

ر تن ، پانصد هزا هر به تعداد در صورت افزايش جمعيت ، ،سال يك باردوازده هر 

شمار نما يندگان مجلس بيش از سيصد يك نماينده افزوده مي شود ، بي آن كه 

  .تن شود 



 ٣٩١

  

  اصل سي و شش

نمايندگان مجلس پس از گزينش ، در نخسيتن نشست علني مجلس نمايندگان ، 

  :با حضور رئيس ديوان عالي قانون اساسي سوگند ياد مي كنند 

اساسي و پيشگاه مردم آزاده ي ايران ما نمايندگان مجلس ، در برابر قانون "

در سوگند ياد مي كنيم ، وظايف نمايندگي را با راستي و به درستي انجام داده و 

   ."ارجمند بداريمقانون اساسي را كه گوهر حكومت مردمي ، تصويب قانون ، 

  

  اصل  سي و هفت

 رئيس مجلس براي دوره ي چهار ساله از ميان نمايندگان مجلس برگزيده مي

  .شود 

  .رئيس مجلس پس از رئيس جمهور دومين شخصيت سياسي كشور است 

  

  اصل  سي و هشت

، ها  نشست ، كميسيون ها ، برنامه كار كميسيون ها اعضايگزينش روسا و 

  . و دبيرخانه را آيين نامه داخلي تعيين مي كند گروه هاي سياسيحقوق 

  



 ٣٩٢

  اصل سي و نه

  .ن مي كند مجلس دستور كار و اولويت ها را تعيي

  

  اصل چهل

  .  شهروندان با اعتماد به شخص نامزدها راي مي دهند 

واگزار  را به ديگري خودهيچ يك از نمايندگان مجلس نمي تواند ، انجام وظايف 

  .كند 

  

  اصل چهل و يك

نشست  مجلس نمايندگان ،  هنگامي رسمي است ، كه دو سوم شمار نمايندگان 

  .  مجلس حاضر باشند 

 نشست علني مجلس نمايندگان در روزنامه رسمي كشور نوشته مي شود مذاكرات

 راديو و تلويزيون ها و روزنامه ها براي آگاهي شهروندان ، درباره ي آن رايزني ،

  .مي كنند 

  اصل چهل و دو

در تعطيالت ساالنه مجلس ، اگر رئيس جمهور براي كارهاي مهم به رايزني و هم 

 رئيس وس داشته و در خواست گردهمايي كند پرسي فوري با نمايندگان مجل



 ٣٩٣

مجلس با اين گردهمايي موافق باشد ، نشست فوق العاده مجلس نمايندگان ، 

  .براي هم پرسي و رايزني درباره ي درخواست رئيس جمهور برپا مي شود 

  

  اصل چهل و سه

سي مجلس نمايندگان ، قانونگزاري را انجام مي دهد ، كارها و برنامه دولت را برر

  .كرده و سياست آن را ارزيابي مي كند 

  

  اصل  چهل و چهار

ولي تفسير قانون عادي از نگر . است نمايندگان تفسير قانون عادي با مجلس 

  .  همساني با قانون اساسي با ديوان عالي قانون اساسي است 

  

  اصل  چهل و پنج

د و يا پيشنهاد نمايندگان مجلس درباره لوايح دولت اگر موجب كاهش درآم

افزايش هزينه ها باشد ، هنگامي پذيرفته مي شود ، كه كميسيون بودجه مجلس 

  .با آن موافق باشد 

  

  اصل  چهل و شش



 ٣٩٤

  .دولت در اموري كه در قلمرو قانون نيست ، آيين نامه مي نويسد 

رسيدگي به اختالف ميان رئيس جمهور و مجلس نمايندگان در بند باال ، از 

  . نون اساسي استوظايف ديوان عالي قا

  

  اصل  چهل و هفت

به هر انگيزه يي بيش از دوماه پيوسته نماينده ي مرده يا دولت براي جايگزيني 

 به كارنماينده يي كه يا در نشست هاي مجلس و كميسيون ها غايب باشد 

  .   برگزار مي كند ميان دوره ييانتخابات، منصوب شده است ديگري 

  

  اصل چهل و هشت 

برابري ، ( لي قانون اساسي ، براي تضمين حقوق بنيادي شهروندان  ديوان عا 

و نگهباني از يك پارچگي ) آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت آنان 

  .قانون اساسي بر پا مي شود 

اين ديوان برترين مرجع قضايي كشور است و رئيس آن سومين مقام سياسي 

  .كشور مي باشد 

  

    اصل چهل و نه 



 ٣٩٥

اي ديوان عالي قانون اساسي ، بايد ايراني االصل بوده و در هنگام گزينش  اعض

 65 ساله ، سن آنان نبايد از 12 سال داشته  و در پايان دوره ي 40دست كم 

  .سالگي فراتر برود 

 ساله از ميان 8اعضاي آن تنها براي يك دوره ي .  عضو مي باشد 18ديوان داراي 

الي دادگستري و استادان حقوق در دانشكده ي برجسته ترين حقوقدانان ، وك

حقوق ، كه داراي گواهينامه پايان دوره ي دبيرستان و گواهينامه كارشناسي 

حقوق در دانشكده هاي دولتي حقوق در ايران مي باشند و به قوانين كشور پيش 

از روي كار آوردن خميني و شيوه ي قانون نويسي شناخت و تجربه كافي دارند و 

از هر كوششي فروگذار نكرده اند ، ) دموكراسي ( ه برپايي حكومت مردمي در را

  . مي توانند نامزد گزينش در ديوان عالي قانون اساسي شوند 

 شهرونداني كه در دوره حكومت خودكامه ديني در دادگستري و دادگاه هاي 

  .  انقالب بوده اند ، نمي توانند نامزد گزينش شوند 

  .عي جنايي و جنحه بزرگ  نداشتن محكوميت قط

  

پس از پايان دوره ي نخست ديوان عالي قانون اساسي ، قضات ديوان عالي كشور 

  مي باشند ، 2و روساي دادگاه هاي استان كه داراي ويژگي هاي ياد شده در بند

  .نيز مي توانند نامزد عضويت در ديوان عالي قانون اساسي شوند 



 ٣٩٦

  

  اصل پنجاه

 انتخابات از سوي وزارت دادگستري ، بايد نامزدي خود را با نامزد ها پس از اعالم

انتخابات در .  ، به وزارت دادگستري بدهند 49گواهي نامه هاي ياد شده در اصل  

يك دور و در حوزه هاي انتخابات سراسر كشور همزمان با انتخابات رئيس جمهور 

  .و مجلس نمايندگان انجام مي شود 

 بيشترين راي را بياورند ، برگزيده مي شوند و گزينش هجده تن از نامزدها ، كه

  .آنان در روزنامه رسمي چاپ       مي شود 

آئين نامه انتخابات اعضاي ديوان عالي قانون اساسي را وزارت دادگستري تصويب 

  . مي كند 

  

  اصل پنجاه و يك

قضات برگزيده ي ديوان عالي قانون اساسي با حضور رئيس جمهور ، رئيس 

  : و رئيس ديوان عالي كشور  سوگند ياد مي كنند مجلس

 ما قضات ديوان عالي قانون اساسي برگزيده شده از سوي شهروندان ، در برابر "

قانون اساسي و در پيشگاه مردم آزاده ي ايران سوگند ياد مي كنيم ، وظايف خود 

 ، آزادي برابري( را در نگهباني از قانون اساسي و تضمين حقوق بنيادي شهروندان 



 ٣٩٧

با راستي و  در راه برپايي داد و دادگري ) هاي شهروندي و اجتماعي و حاكميت 

    ."به درستي انجام دهيم 

  

  اصل پنجاه و دو

 ديوان يك رييس و يك معاون دارد ، كه اعضا از ميان خود بر مي گزينند و 

تيارات هريك از آنان در يكي از دوشعبه ، كه مستقل از يكديگر بوده و داراي اخ

  . قاضي ديگر همكاري مي كنند 8برابر مي باشند ، با 

ديوان آزاد و مستقل از دولت  و مجلس نمايندگان بوده و داراي بودجه مستقل و 

آيين نامه ي داخلي است و آن را  در نخستين نشست همگاني اعضاي خود ، 

  .تصويب مي كند 

 قاضي حاضر 7كم براي رسميت نشست هاي هر يك از دو شعبه ، بايد دست 

  .باشند 

هنگامي كه شعبه با اكثريت آرا  به رد دادخواست راي بدهد ، نياز به توجيه آن 

ولي اگر راي به پذيرفتن دادخواست بدهد ، راي بايد مدلل و به اتفاق آرا . ندارد 

  .باشد 

بس از رسيدگي به دادخواست راي ديوان قانون اساسي  با اكثريت دو سوم قضات 

  .  است آن قطعي



 ٣٩٨

  

   اصل پنجاه و سه

براي . آيين دادرسي در شعبه ها ، بايد هم آهنگ با آيين دادرسي دادگاه ها باشد 

  .علني بودن نشست ها ، رايزني و هم پرسي قضات ، مدافعات وكيل  : نمونه 

  

  اصل پنجاه و چهار

 اعضاي ديوان قانون اساسي بايد راز دار باشند و در دوره ي قضاوت  درباره ي

رايزني ها و هم پرسي هاي قضات و پرونده ها در ديوان عالي قانون اساسي نبايد 

به همين انگيزه حق شركت در كنفرانس ها ، . در هيچ جاي سخني به ميان آورند 

  .   سخنراني ها و گفتگوهاي تلويزيوني و اظهار نظر در روزنامه ها را ندارند 

قضاوت در ديوان عالي قانون اساسي  قضات ديوان عالي قانون اساسي در دوره ي 

  .حق كار كردن و مشاوره ، ولو به رايگان در هيچ جا و براي هيچ كس را ندارند 

  

  اصل پنجاه و پنج

  :ديوان عالي قانون اساسي داراي صالحيت هاي زير مي باشد 

كنترل انتخابات رييس جمهور و نمايندگان مجلس و انجمن هاي استان ، شهر ، 

  .وراي عالي راديو ـ تلويزيون دهستان و ش



 ٣٩٩

. رسيدگي به دادخواست هاي مدلل نامزدهايي كه از گزينش بي بهره شده اند 

اگر راي ديوان در .  روز رسيدگي كرده و راي مي دهد 10ديوان در ظرف 

 روز  از 30پذيرفتن دادخواست باشد ، انتخابات را باطل مي كند و انتخابات ظرف 

  .سرگرفته مي شود 

گي به ناهمساني آيين نامه دولت و قانون مجلس نمايندگان با قانون اساسي رسيد

:  

ديوان راسا و به درخواست نمايندگان مجلس و زيانديده از قانون عادي  و آيين 

  .نامه دولت رسيدگي مي كند 

كنترل ناهمساني آيين نامه با قانون اساسي  پيش از تصويب آيين نامه از سوي 

  .ود دولت ، انجام مي ش

كنترل ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي پيش از تصويب و پس از آن انجام 

  .مي شود 

دادخواست نماينده ي حزب مخالف در مجلس نمايندگان پيش از تصويب و پس 

  .از تصويب قانون عادي 

اگر ديوان عالي قانون اساسي راي به ناهمساني اليحه و يا پيشنهاد قانوني بدهد ، 

  . و يا پيشنهاد قانوني ديگر تصويب نمي شود آن اليحه



 ٤٠٠

اگر ديوان عالي قانون اساسي ، بر ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي راي دهد 

ولي اگر به ناهمساني بخشي از قانون راي دهد ، تنها . ، قانون را نسخ مي كند 

  . همان بخش را كه ناهمسان با قانون اساسي است نسخ مي كند 

يب قانون عادي به حقوق بنيادي شهروند آسيب زياد برسد ، شهروند تا اگر با تصو

  .  يك سال از تاريخ تصويب و انتشار قانون حق دادخواهي دارد 

  

  اصل پنجاه و شش 

اگر در رسيدگي به پرونده يي ، به قانوني استناد شود كه به حقوق بنيادي شهروند 

ايه دليل از آن دادگاه درخواست آسيب زيادي وارد كند ، شهروند مي تواند با ار

كند ، پيش از رسيدگي به پرونده ي مطروحه ، به ناهمساني قانون عادي با قانون 

  . اساسي رسيدگي كند 

اگر دادگاه دادخواست او را رد كند ، شهروند مي تواند در ديوان عالي قانون 

  .اساسي دادخواهي كند 

ي اثبات نا همساني قانون عادي با اگر به خواهان زيان چنداني نرسيده و يا برا

قانون اساسي دليل بسنده نداشته باشد ، ديوان دادخواست او را رد كرده  و او را 

  .به پرداخت جريمه محكوم مي كند 



 ٤٠١

براي جلوگيري از انباشته شدن دادخواست ها در ديوان عالي قانون اساسي ، 

ت دادخواست از شهروند رئيس دبيرخانه ي ديوان عالي قانون اساسي هنگام درياف

يا وكيل او ، يادآور مي شود ، اگر در ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي 

خسارت زيادي به او وارد نشده و داليل بسنده براي اثبات ادعاي خود نداشته 

باشد ، براي اين كه محكوم به پرداخت جريمه سنگين و هزينه هاي دادرسي 

  .اري كند نشود ، از دادن دادخواست خودد

  

  پنجاه و هفت اصل 

تان ها و شهرستان يا تشكيل اسديوان عالي قانون اساسي  اليحه يا پيشنهاد تغيير 

ها و حوزه هاي نمايندگان مجلس را كنترل مي كند و دولت بايد برابر راي ديوان 

  . عالي قانون اساسي رفتار كند 

  

   اصل پنجاه و هشت

  .از شش تن عضو تشكيل مي شود  ، و  مستقل است، نهادي ديوان محاسبات 

 ساله از ميان قضات شوراي دولتي ، كارشناسان 4اعضاي آن تنها براي يكدوره 

حسابرسي ، استادان حقوق اداري و   اقتصاد و حقوقدانان ، كه پس از پايان دوره 

ي دبيرستان  و  دوره ي كارشناسي در رشته حقوق اداري ، اقتصاد و حسابرسي 



 ٤٠٢

 سال پيشينه كار در اين رشته ها دارند ، مي توانند  نامزد 10 اند و را گذرانده

  .گزينش در ديوان محاسبات شوند 

نامزدها پس از آگهي انجام انتخابات همگاني از سوي دولت  بايد درخواست 

وزارت اقتصاد همزمان با انتخابات رئيس . نامزدي خود را به وزارت اقتصاد بدهند 

ا ، نام نامزدها را به آگاهي مردم مي رساند و با آراي همگاني جمهور و ديگر بنياده

انتخابات در  يك دور  در حوزهاي انتخابات سراسر . مردم برگزيده مي شوند 

 تن از كانديداها كه بيشترين 6. كشور با راي همگاني شهروندان انجام مي شود 

مه رسمي چاپ مي راي را آورده اند ، برگزيده مي شوند و گزينش آنان در روزنا

  .شود 

  . وزارت اقتصاد آيين نامه انتخابات اعضاي ديوان محاسبات را تصويب مي كند 

اعضاي برگزيده شده از سوي شهروندان با حضور رئيس جمهور ، رئيس مجلس و 

ما اعضاي ديوان "  رئيس ديوان عالي قانون اساسي شوگند ياد مي كنند 

سوگند ياد مي كنيم   پيشگاه مردم ايراندر محاسبات در برابر قانون اساسي و

وظايف خود را در بررسي حساب هاي دولت و سازمان هاي وابسته به دولت به 

  ". راستي و در ستي انجام دهيم 

 به رياست دوره نمايندگيهموندان در نخستين نشست ، يكي از اعضا را  براي 

  .بر مي گزينند محاسبات ديوان 



 ٤٠٣

 هزينه هاي ساالنه دولت و شركت هاي دولتي و در آمد ومحاسبات ، ديوان 

وابسته به دولت را حسابرسي مي كند ، و  گزارش بررسي هاي انجام شده را به 

  .فرستد ، و همزمان مردم را آگاه مي كند  مجلس مي

 انجام مي ديوان محاسباتبررسي دارايي نمايندگان بنياد هاي سياسي كشور را 

  .دهد 

ت مشاهده تخلف مراتب را براي رسيدگي به ديوان عالي ديوان محاسبات ، درصور

  .كشور گزارش مي كند 

  

  اصل پنجاه و نه

  . دادخواهي حق هر شهروند است 

دادگاه ها و ديوان عالي دادگستري به  دادخواست ها ي شهروندان رسيدگي مي 

  .كنند 

 اگر رئيس جمهور، وزير يا نماينده مجلس مرتكب جنحه بزرگ و جنايت مشهود

  .شود ، پس از قرار مجرميت بازپرس ، در دادگاه جنايي  محاكمه مي شود 

 اگر رئيس جمهور ، وزير يا نماينده ي مجلس متهم به ارتكاب جنايت يا جنحه 

  شود ،



 ٤٠٤

. مجلس نمايندگان به رياست ، رئيس ديوان عالي قانون اساسي برپا مي شود 

ر و دفاعيه يكي از نامبردگان مجلس نمايندگان  پس از ادعا نامه ي دادستان كشو

  .باال ، به شور مي پردازد 

 شمارنمايندگان مجلس راًي به بركناري دهد ، دو سوماگر مجلس با اكثريت 

رئيس جمهور ، وزير يا نماينده بالفاصله بركنارمي شود و براي رسيدگي به اتهام 

  .انتسابي به ديوان عالي كشور معرفي مي شود 

ون اساسي ، ادعا نامه ي دادستان و دفاع متهم يا متهمين را رئيس ديوان عالي قان

  .سامان مي دهد ولي در راي گيري شركت نمي كند 

اگر مجلس راي به بركناري متهم  ندهد، مرور زمان تا پايان دوره نمايندگي ، 

  .معلق مي شود 

در مورد وزير مرورزمان تا هنگامي كه وزير در دولت است ، و حداكثرتا پايان 

  .نمايندگي رئيس جمهور معلق مي شود 

پس از پايان دوره ي نمايندگي متهم ، برحسب درخواست دادستان و يا زيان 

  .ديده از جرم ، در دادگاه صالحيتدار محاكمه مي شود 

  

  اصل شصت



 ٤٠٥

 به درخواست و برپايي داد و دادگري ،ديوان عالي كشور براي پاسداري از قانون  

 . مي كند  گي فرجاميد ديده ، رسيدادستان كشور و يا زيان

و ديوان جنايي آراي اصولي ديوان  براي  جلوگيري از تشتت آرا در دادگاه ها 

 .  شود  رويه قضايي ميعالي كشور

  

  اصل شصت و يك

مدني، بازرگاني و ( دادگاه هاي بخش و شهرستان  ديوان عالي كشور بركار

و دادگاه جنايي  نظارت ) و كيفريمدني، بازرگاني (و دادگاه هاي پژوهش ) كيفري

  .قانوني دارد 

قانون ، تشكيل دادگاه ها و استخدام قضات و مديران دادگاه ها و دادستاني ها را 

  . تعيين مي كند 

  

  اصل شصت و دو

وزارت دادگستري براي تامين قضات در دادگاه ها ، همه ساله ، از ميان شهروندان 

پشت سرگذاشته و دست كم  گواهينامه كه دوره دبيرستان را ) زن ، مرد(

كارشناسي از دانشكده هاي معتبر حقوق مي باشند ، براي طي دوره ي يك ساله 

دانشجويان پس از پايان دوره و . در مركز آموزش قضات استخدام مي كند 



 ٤٠٦

گذراندن آزمايش ها به سمت قاضي برگزيده مي شوند و در دادگاه هاي نخستين 

  :نامزد ها بايد داراي شريط زير باشند . ار مي كنند و دادستاني آغاز به ك

  . ـ سن آنان دست كم بيست و سه  سال و حد اكثر سي سال باشد 1

 ـ نداشتن پيشينه ي محكوميت قطعي جنايت يا جنحه بزرگ و نداشتن 2

  .محروميت از حقوق مدني به موجب راي قطعي دادگاه 

  . ـ وفاداري به حكومت مردمي 3

كه بدون گواهينامه پايان دوره دبيرستان و بدون گذراندن دروس شهر ونداني 

دست آويزي هرحقوق پايه در دوره ي كارشناسي دانشكده ي حقوق ، به 

گواهينامه كارشناسي يا دكتراي حقوق گرفته اند ، نمي توانند ، نامزد  استخدام 

  .شوند 

  .آنان تغيير داد قضات دادگاه ها را نمي توان ازسمتي كه دارند ، بدون رضايت 

، كه براي كشف جرم ، گردآوري بازپرس يكي از قضات دادگاه شهرستان است 

  .داليل ارتكاب جرم و دستگيري متهم به اين سمت گمارده مي شود 

   

  اصل شصت و سه

با ديوان عالي كشور ،  به قضات )جنايت و جنحه بزرگ (رسيدگي به جرم انتسابي

  .است 



 ٤٠٧

  

  اصل شصت و چهار

ساختمان هاي فراهم كردن م مديران دفتر دادگاه ها و دادستاني ها ، و استخدا

و تهيه تجهيزات دادگاه ها و دادستاني ها و تامين هزينه هاي دادگاه ها مورد نياز 

  .آن ها با وزارت دادگستري است 

    

  اصل شصت و پنج

  .احكام دادگاه ها بايد مستند به قوانين و مستدل باشد

 يكي از آن ها در دعاوي مدني و دادستان ومتهم در جرايم طرفين دعوي و يا

كيفري ، اگر به راي دادگاه اعتراض داشته باشند، مي توانند در خواست رسيدگي 

  .پژوهشي و فرجامي كنند 

قانون آيين دادرسي مدني و كيفري زمان براي اعتراض و آيين آن را پيش بيني 

  . مي كند 

  

  اصل شصت و شش



 ٤٠٨

داشت و محكوم شده ، ولي دادگاه باال تر به برائت او راي داده شهروندي كه باز

باشد ، مي تواند از دادگاه صادر كننده ي راي درخواست جبران ضرر وزيان كند ، 

  .دادگاه به آن رسيدگي كرده و براي جبران آن حكم صادر       مي كند 

  

  اصل شصت و هفت

ت و جنحه علني است ، و رسيدگي به دادخواست ها و اتهامات مرتكبين جناي

  .شهروندان مي توانند ، درجايگاه ويژه جاي گيرند ، ولي پروانه پرسش ندارند 

رسيدگي به جرايم جوانان كمتر از هجده سال و اختالفات خانوادگي ، دادگاه 

  .برغيرعلني بودن آن تصميم مي گيرد 

  

  اصل شصت و هشت  

  .در برابر دولت برپا مي شود شوراي عالي قضات ، براي تامين استقالل قضات 

ديوان عالي قانون اساسي  قوانين مربوط به قضات را پيش از امضاي رئيس جمهور 

  .كنترل مي كند 

  .شوراي عالي قضات داراي بودجه مستقل است 

  

  اصل شصت و نه



 ٤٠٩

سن .  ساله برگزيده مي شوند 4اعضاي شوراي عالي قضات تنها براي يك دوره ي 

  . سال فراتر رود 65 دوره نبايد از اعضاي آن در پايان

  اصل هفتاد

  :شوراي عالي قضات افزوده بر قضات برگزيده ، داراي اعضاي زير مي باشد 

به گزينش رئيس كانون وكالي دادگستري كشور پس از . يك وكيل دادگستري 

  .رايزني با انجمن كانون وكال 

  .اي دولتي يك قاضي شوراي دولتي ، به گزينش مجمع همگاني قضات شور

 تن از حقوقدانان و شخصيت هاي برجسته ي كشور ، به گزينش رئيس جمهور، 6

با موافقت . رئيس مجلس و رئيس شوراي عالي قانون اساسي هر يك دو عضو 

  .كميسيون دادگستري مجلس 

اين اعضا به همراه اعضاي برگزيده از سوي قضات در سه شعبه شوراي عالي قضات 

  .همكاري مي كنند 

  

  اصل هفتاد و يك

  .  ، براي گزينش  قضات نشسته ي كشور برپا ميشود 1شعبه 

رئيس شعبه ، يكي از روساي ديوان عالي كشور برگزيده از سوي قضات ديوان 

  .عالي كشور 



 ٤١٠

  .يك قاضي ديوان عالي كشور برگزيده از سوي قضات ديوان عالي كشور 

  .روساي دادگاه هاي استان يكي از روساي دادگاه استان برگزيده از سوي انجمن 

يكي از روساي دادگاه شهرستان برگزيده از سوي انجمن روساي دادگاه هاي 

  .شهرستان 

  .دو قاضي نشسته و يك قاضي ايستاده از سوي  قضات نشسته ي دادگستري 

  

  اصل هفتاد و دو

  . ، براي گزينش قضات ايستاده ي كشور برپا مي شود 2شعبه 

  .شور يا معاون او رئيس شعبه ، دادستان ك

  .يك قاضي ايستاده برگزيده از سوي قضات ايستاده استان ها 

  .يك قاضي ايستاده برگزيده از سوي قضات ايستاده شهرستان ها 

دو قاضي ايستاده و يك قاضي نشسته برگزيده از سوي قضات ايستاده ي 

  .دادگستري 

  

  اصل هفتاد و سه

  .ي برپا مي شود  براي امور انضباتي قضات دادگستر3شعبه 



 ٤١١

رئيس شعبه ، يكي از روساي ديوان عالي كشور برگزيده از سوي قضات ديوان 

  .عالي كشور 

  .يكي از روساي دادگاه استان برگزيده از سوي قضات دادگاه هاي استان ها 

يكي از قضات ايستاده استان برگزيده از سوي قضات ايستاده دادگاه هاي استان ها 

.  

  .اه شهرستان برگزيده از سوي قضات دادگاه هاي شهرستان يكي از روساي دادگ

  .يكي از قضات ايستاده شهرستان برگزيده از سوي قضات ايستاده شهرستان ها 

  . قاضي نشسته برگزيده از سوي قضات نشسته دادگستري 2

  . قاضي ايستاده برگزيده از سوي قضات ايستاده ي دادگستري 2

  

  اصل هفتاد و چهار

به پس از بررسي پرونده و رايزني ميان اعضا ، به اكثريت آرا تصميم در هر سه شع

اگر آراي موافق و مخالف برابر باشد ، راي رئيس شعبه برتري . گرفته مي شود 

  .دارد 

  

  اصل هفتاد و پنج



 ٤١٢

شعبه قضات نشسته ، براي انتساب قضات نشسته در ديوان عالي كشور و دادگاه 

قاضي نشسته بايد با  تغير شغل خود .  ود هاي استان و شهرستان برپا مي ش

  .موافق باشد 

  

  اصل هفتاد و شش

شعبه انضباطي به در خواست وزير دادگستري و ديوان عالي كشور و شهروندي كه 

از رفتار قاضي آسيب ديده است ، پس از فراخواندن قاضي و رسيدگي به پرونده و 

 به لغزش قاضي دهد ، يكي از دفاعيات او  و رايزني ميان اعضا  ، اگر شعبه راي

  :تدابير زير را بر مي گزيند 

  . ـ  سرزنش و يادداشت در پرونده ي قاضي 1

  . ـ  تغيير محل شغل قاضي 2

  . ـ  محروميت از برخي شغل ها 3

  . ـ  انتساب  در مشاغلي كه بيش از يك قاضي كار مي كند 4

  . ـ كاهش حق قضايي در درازاي يك سال 5

  

  فتاصل هفتاد و ه

  .شوراي دولتي باالترين مرجع قضايي اداري در كشور است 



 ٤١٣

اين شورا به دادخواست شهروندان و دولت به راي ديوان استيناف اداري رسيدگي 

  .فرجامي مي كند 

به در خواست دولت نظر مشورتي خود را در باره ي نوشتن لوايح قانوني ، آيين 

افزوده برآن به درخواست دولت . نامه ها و دستورالعمل هاي دولت بازگو مي كند 

  .لوايح قانوني و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري را مي نويسد 

اين شورا به درخواست رئيس مجلس ، نظر مشورتي خود را درباره ي پيشنهاد 

  .قانوني نمايندگان مجلس بازگو مي كند 

 تن 5. مي باشد  قاضي 8شوراي عالي دادگاه هاي اداري و استيناف اداري داراي 

 تن ديگر را از ميان 3آنان را قضات دادگاه هاي اداري و استيناف اداري و 

شخصيت هاي حقوقي و اداري از سوي رئيس جمهور ، رئيس مجلس و رئيس 

اعضاي برگزيده از ميان خود يك . ديوان عالي قانون اساسي بر گزيده مي شوند 

  . نند تن را به سمت معاون شوراي دولتي بر مي گزي

  .اين شورا صالحيت رسيدگي انضباتي درباره ي تخلف قضات شوراي دولتي دارد 

ديوان استيناف اداري به دادخواست شهروندان و دولت به راي دادگاه اداري 

  .رسيدگي پژوهشي مي كند 

 مستقل بوده و  هيچ كس قضات شوراي دولتي ، استيناف اداري و دادگاه اداري

  .بركنار كند نمي تواند ، آنان را 



 ٤١٤

دادگاه اداري نخستين مرجع حقوق اداري  به دادخواست شهروندان نسبت به 

اين دادگاه متناسب با شمار . تصميمات دولت و ادارات رسيدگي مي كند 

  .دادخواست ها و موضوع دادخواست داراي چند شعبه مي باشند 

اري ، از ميان قضات شوراي دولتي ، ديوان هاي استيناف اداري و دادگاه هاي اد

نامزدهايي كه پس از پايان دوره دبيرستان ، در رشته ي حقوق اداري ، مديريت 

 مي شوند و در  سال پيشينه دارند ، برگزيده10اداري و حسابرسي دست كم 

  .دادگاه هاي اداري آغاز به كار مي كنند 

ان دفتر وزارت اقتصاد قانون استخدام قضات ، شمار دادگاه ها و ديوان ها و مدير

 .شوراي دولتي را نوشته و براي تصويب به مجلس مي فرستد  

  اصل هفتاد و 

  :مقررات زير را قانون تعيين مي كند

  . شهروندي و تابعيت 

  .پدافند كشو ر

  .قانون استخدام دولتي 

  .احزاب و گروه هاي سياسي 

  .انجمن ها و سنديكا ها 

  .رسانه هاي گروهي و روزنامه ها 



 ٤١٥

  .اجتماعيكار و تامين 

  .حقوق  مادران و كودكان 

  .ثبت احوال و اسناد كشور 

  .قانون ماليات ها و تعديل ثروت 

  .بانك ها 

  .چاپ اسكناس ، ضرب سكه و اوراق بهادار 

  .تا پايان دوره در دانشگاه  آموزش وپرورش رايگان از كودكستان 

  .پاسداري از محيط زيست 

  .منابع انرژي 

  ) .ده سازي ، شهر سازي ، خانه سازيجا( برنامه هاي آباداني

  .درختكاري ، حفاظت و بازسازي جنگل ها و مراتع كشور 

  .پشتيباني مالي و فني از كشاورزان 

  .انجمن هاي تعاوني روستايي 

برابري ( قانون مدني و آيين دادرسي مدني بايد برپايه ي حقوق بنيادي شهروندان 

، پشتيباني از خانواده ) ت شهروندان ، آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و حاكمي

زناشويي بر پايه ي مهرورزي و نيك منشي زن . نخستين هسته ي بنيادي جامعه 

  .و مرد ، زدايش واژه ها و پندارهاي ديني توهين آميز به زن 



 ٤١٦

برپايه ي ) جنايت، جنحه و خالف( قانون كيفري و قانون آيين دادرسي كيفري 

ي آزاد جهان و زدايش پندارهاي واپسگراي ديني از پيشرفته ترين قوانين كشورها

  .آن 

  زادايش پندارهاي واپسگراي ديني از آن. قانون بازرگاني 

وزارت دادگستري با برپايي كميسيوني از  قضات دادگستري ، وكالي دادگستري 

و حقوق دانان كه پس از پايان دوره ي دبيرستان و گواهي كارشناسي از دانشكده 

 سال پيشينه دارند ، فراهم كردن پيش نويس 10قوق دست كم هاي دولتي ح

قانون كيفري ، مدني و آيين دادرسي كيفري و مدني را آمده كرده و پس ار 

  .موافقت هيات دولت ، براي تصويب به مجلس مي فرستد 

  

  اصل هفتاد و هشت

  .انجمن استان ، شهر و دهستان 

 ، مشاركت و همكاري هر چه به منظور جلوگيري از تمركز كارها در پايتخت

بيشتر شهروندان در اداره و آباداني استان ها و شهرستان ها ، انجمن هاي استان، 

نامزدهاي اين انجمن ها از ميان   شهروندان اين . شهر، دهستان  برپا مي شود 

 سال و نداشتن محروميت از حقوق مدني 23سرزمين ها كه سن آنان دست كم 

 4دگاه ها ، با راي همگاني شهروندان آن براي يك دوره ي برابر احكام قطعي دا



 ٤١٧

برگزيدگان تنها يكبار آن هم پس از پايان دوره ي اول . ساله برگزيده مي شوند 

  .مي توانند نامزد گزينش در اين انجمن ها بشوند 

قانون برگزاري انتخابات ، اختيارت انجمن ، وظايف كميسيون هاي انجمن و 

  .دولت را درهمه  زمينه ها تعيين مي كند همكاري هاي آن با 

دولت متناسب با برنامه ها  و نيازهاي هر استان ، شهر و دهستان، هزينه هاي آن 

  .  را تامين مي كند 

برگزيدگان هر انجمن از ميان خود يك تن را براي چهار سال به رياست انجمن بر 

  .مي گزينند 

  . ها ي گوناگون تشكيل مي دهند انجمن ها ، براي اداره  كارها ،  كميسيون

انجمن ها در نشست هاي علني پيشرفت كار كميسيون ها را بررسي مي كنند ، و 

  .تصميم هاي آن با اكثريت مطلق شمار هموندان قطعي است 

  .رئيس انجمن تصميم هاي انجمن را اجرا مي كند 

  

  اصل هفتاد و نه

  .  انجمن استان داراي بيست هموند است 

 برگزيده ي مردم و باالترين نماينده دولت در استان است ، و با در استاندار

و برنامه هاي استان اداري اختيارداشتن ادارات و سازمان هاي دولتي استان ، امور 



 ٤١٨

و تامين نياز هاي آموزش ) شهر سازي ، خانه سازي ، جاده سازي ( آباداني 

  .كند  مي تنظيم واجرارا وپرورش، بهداشت و بيمارستان ها  

انجمن هاي شهر و دهستان از نظر همĤهنگي مقررات اداري كشور زيرنظر استاندار 

  .مي باشند 

براي آشناشدن انجمن هاي استان درهمĤهنگي كارهاي اداري با دولت ، براي پنج 

  .سال فرستاده ي دولت ، به سمت مشاوراستاندار انجام وظيفه مي كند 

د تن شهروند در آن زندگي مي كنند ، شهر ها وآبادي هايي كه بيش از پانص

  .داراي يك انجمن شهر مي باشند

  .هموندان آن با نگر به شمار مردم شهر پنج تا دوازده تن مي باشند 

. چند روستا كه فاصله زيادي از يكديگر ندارند ، دهستان را تشكيل مي دهد 

ييان برگزيده دهستان داراي انجمني است ، كه هموندان آن با راًي همگاني روستا 

  .  مي شوند 

انجمن ها داراي اختيارات اداري مي باشند و حق وضع قانون و دخالت در امور 

  .قضايي را ندارند 

  .اختيارات رئيس انجمن دهستان ، همان اختيارات  شهردار ، در شهر مي باشد

برگزيدگان در نخستين نشست علني مجلس نمايندگان استان ، شهر و دهستان 

قانون اساسي و پيشگاه مردم آزاده ي ايران در برابر  « :د مي كنند سوگند يا



 ٤١٩

سوگند ياد مي كنيم ، وظايف نمايندگي را در انجمن با راستي و به درستي انجام 

دهيم ، و با ارج نهادن به قوانين كه برخاسته از حكومت مردمي  است ، در رفاه و 

   . "ن كهن بكوشيم بهزيستي شهروندان ، پيشرفت و آباداني اين سرزمي

  

  پيش نويس قانون اساسي  ايران

  ديباچه

   

حقوق برابري ، آزادي :  ما مردم ايران با ارج نهادن به اصول حكومت مردمي "

حق نامزدي براي گزينش در ( هاي شهروندي و اجتماعي ، حق حاكميت 

 رئيس جمهور ، نمايندگي در مجلس " انتخابات همگاني بنيادهاي سياسي كشور 

 شوراي عالي قضات ، شوراي عالي و " نمايندگان   و شوراي عالي قانون اساسي  

راديو ـ تلويزيون ، ديوان محاسبات و نمايندگان انجمن استان ، شهر دهستان  و 

اصول بنيادي شهروندي ) حق دادن راي به نامزدهاي برخاسته از ميان شهروندان 

  . را بازگو مي كنيم 

است و هيچ كس به هر دست آويزي نمي تواند ، آن را  ـ  دين باور شخصي 1 

  .تبليغ كرده  يا به ديگران تحميل كند 



 ٤٢٠

 ـ دموكراسي ، حكومت مردم بر مردم و براي مردم است و دينمداران حق 2

دخالت در بنياد هاي سياسي و اجتماعي و زندگي مردم را ندارند و به هيچ دست 

ه اين بنياد ها  و زندگي شهروندان بر آويزي نمي توانند در آرزوي دست يابي ب

  .آيند 

 ـ  توازن ميان حقوق برابري و آزادي هاي شهروندي ، اجتماعي و حاكميت 3

  .شهروندان با اختيارات بنيادهاي سياسي كشور

حزب اكثريت اگر زمان دراز .   تناوب در اكثريت پارلماني در انتخابات -  4

  .گي به حكومت مردمي آسيب رساند حاكميت را از آن خود كند و با خودكام

 ـ  فرهنگ ، آموزش و پرورش زير بناي دموكراسي است ، فرهنگ در برگيرنده 5

آموزش و پرورش به شكوفايي فرهنگي ياري مي . ي ارزش هاي كهن كشور است 

دهد و چراغ راه جوانان براي پاسداري از حكومت مردمي و فراگيري دانش براي 

. شرفت هاي ساختاري ، پيشرفت و آباداني كشوراست دست يابي به آخرين پي

آموزش و پرورش بايد بنيادي ، همگاني و از كودكستان تا پايان دوره ي دانشگاه 

  . رايگان باشد 

 پاسداري از منابع طبيعي و محيط زيست ، كه سر چشمه زندگي انسان و - 5

  .موجودات زنده است 

  



 ٤٢١

  قانون اساسي جمهوري ايران

  

  اصل نخست

ا شهروندان ايران زمين ، با برپايي حكومت مردمي ،  برابري ، آزادي هاي م

شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت شهروندان اين مرز و بوم و با برپايي 

دادگستري ، داد و دادگري ، آرامش ، آسايش ، شادي ، بهزيستي ، بهبود زندگي 

  .داري مي كنيم همگان ، و با كار و كوشش پيشرفت و آباداني كشور را پاس

   

  اصل دو

ايران سرزمين صلح و دوستي است ،  دولت بايد به منشور سازمان ملل و قرار 

دادهاي بين المللي ارج نهد و با همكاري با سازمان هاي بين المللي، برپايي مهر و 

دوستي با مردم كشورهاي جهان ، از هرگونه دخالت در امور كشورها خودداري 

دن به پندارهاي جدايي افكن دين ، كه زمينه ساز تشنج و كرده و با پايان دا

دشمني ميان مردم  خاور ميانه بود ،  همكاري ، دوستي و همزيستي با كشورهاي 

  . را دنبال مي كنيم خاور ميانه 

  

  اصل سه 



 ٤٢٢

 با ارج نهادن به اصل آزادي انديشه ، گفتار و نوشتار ، هيچ كس پروانه ندارد ، 

تفتيش كرده و   به هيچ دست آويزي نمي تواند انديشه ي پندار هاي مردم را 

  .خود را به شهروندان  تبليغ و يا تحميل كند 

  

  اصل چهار

بنياد هاي سه گانه كشور ، رئيس جمهور ، مجلس نمايندگان و دادگستري است ، 

هيچ يك از بنيادها در انجام وظايف قانوني . اين بنيادها جدا و مستقل ازيكديگرند 

ديوان عالي قانون . يني شده در قانون اساسي ، بر ديگر بنيادها برتري ندارد پيش ب

  .اساسي هم آهنگي بنيادهاي سياسي را بر دوش دارد 

  

  اصل پنج

به منظور افزايش نقش شهروندان در پيشرفت و آباداني كشور و كاهش تمركز 

ن، شهر و مردم ، انجمن هاي استا كارها در پايتخت ، با همياري هر چه بيشتر

  . دهستان  تشكيل مي شود 

بنياد هاي سه گانه كشور ، انجمن ها ، شوراي عالي قانون اساسي ، شوراي عالي 

قضات ، شوذاي راديو تلويزيون و ديوان محاسبات  ، ازميان شهروندان و با راي 



 ٤٢٣

 65همگاني آنان برگزيده مي شوند و سن آنان در پايان دوره ي نمايندگي نبايد از 

  . فراتر رود سال 

 اين اصل 2شهروندان حق دارند ، تنها  نامزد گزينش در يكي از بنيادهاي بند 

  .بشوند 

  

  اصل شش

  .زبان رسمي كشور زبان پارسي است 

  .فرهنگ ها ، زبان ها  و گويش هاي گوناگون اين سرزمين ارجمند مي باشند 

چگي مردم كشور اين ارزش ها برخاسته از گوهر حكومت مردمي ، يگانگي و يكپار

  .است 

را در برنامه هاي  گويش ها  وآموزش ارزش هاي فرهنگي ، زبان هابايد دولت 

  .آموزشي از دبستان تا پايان دوره ي دانشگاه ها پيش بيني كند 

  

  اصل هفت

سروده ي استاد حسين گل گالب است و ،  سرود اي ايران ،سرود رسمي كشور 

  .شور است اسي ك سي ارزش هاي فرهنگي وشناسه ي

  



 ٤٢٤

  هشتاصل 

پرچم رسمي  ايران ، سه رنگ سبز ، سپيد و گلي است و در ميان آن شير و 

  .خورشيد جاي دارد 

رنگ سپيد نشانه ي . رنگ سبز ، نشانه ي سر سبزي و پاسداري از محيط زيست  

مهر و دوستي يا مردم  كشورهاي جهان و رنگ گلي نشانه ي پاسداري از مرز 

  . هاي كشور است 

  

 اصل نه 

 شهروندي و اجتماعي برابري وآزادي هاي 

  د ، ن برابر و آزاد چشم به جهان مي گشايمردم ،

  . و از برابري و آزادي هاي شهروندي و اجتماعي برخوردارند 

  .پندارهاي جدايي افكن برتري ديني در حكومت مردمي جايگاهي ندارد 

ي را برگزيند كه دوست دارد هر شهروند آزاد است ،  كار. كار كردن آزادي و حق  

و فراگرفته است ، كار حق همه ي شهروندان است و دولت بايد با برنامه هاي 

اقتصادي براي خودكفايي كشاورزي و صنعتي كه ايجاد كننده ي كار است ، 

رشته هاي دانشي دانشگاه . اشتغال به كار را براي همه ي شهروندان تامين كند 

  .  آهنگ شود ها بايد با اين نيازها هم



 ٤٢٥

دولت بايد با ساختن خانه  يا واگذاري زمين .  شايسته مسكنبرخورداري از حق 

به بهاي ارزان براي تامين مسكن  كارگران ، كشاورزان و كارمندان و طبقه ي 

  .متوسط جامعه برنامه ريزي كند 

  .بنياد هاي كشور همه  گزينش در  برايحق نامزدي

  .سنديكاها  و اآزادي تشكيل احزاب ، انجمن ه

براي جلوگيري از كشمكش و دشمني ميان . اجتماعات آزادي تظاهرات و 

شهروندان ، سنديكاها و احزاب بايد انگيزه ، روز ، ساعت ، محل تظاهرات و يا  

اجتماعات و بر قراري نظم را بر دوش بگيرند و دست كم سه روز پيش از برگزاري 

  .  .اه كنند وزارت كشور و نيروهاي انتظامي را آگ

  ) . از كارافتادگي و بازنشستگي ،بيمه درماني، بيكاري ( حقوق اجتماعيتاًمين 

  .ان كودكمادران وحقوق پشتيباني از خانواده ، هسته ي بنيادي كشور و تاًمين 

  

  هداصل 

  .بر بيگناهي است اصل 

ي بازرس. مسكن  شهروندان بايد از هر تعرضي مصون باشد و جان ، مال ، آبروي 

  مسكن براي گرد آوري داليل بزه 

  .و كشف آثار جرم بايد به دستور دادستان و در روز انجام شود 



 ٤٢٦

و انتقامي در حكومت مردمي ) اعدام ، نقص عضو و شالق زدن ( كيفر هاي بدني 

  جايگاهي ندارد   

  قانون كيفري و آيين دادرسي كيفري بايد به فوريت بر پايه ي پيشرفته ترين 

  . يفري نوشته شود  قوانين ك

  

  اصل يازده

  . مردم بر عهده ي دولت است آسايشمين امنيت و اًت

  . شهروندان را از آنان بگيردو آسايش ، آزادي  هيچ كس نمي تواند

شهروندان در  صورت ارتكاب جرم ، از سوي مقامات قضايي مورد پيگرد قانوني 

  . قرار مي گيرند 

 و مدارك  ارتكاب جنايت و جنحه و ضابطين دادگستري ، براي حفظ داليل

كرده و بايد را بازداشت  ساعت مي توانند ، او 24جلوگيري از فرار متهم ، حد اكثر 

  .بالفاصله پس از وقوع جرم ، دادستان را آگاه سازند و برابر دستور او رفتار كنند  

  . د پس از دستگيري ، متهم بايد وكيل داشته و بازجويي با حضور وكيل انجام شو

  

  زدهدوااصل 



 ٤٢٧

درامور كيفري و مدني داشتن وكيل براي دفاع قانوني الزامي است ، اگر متهم  

توان مالي براي تعيين وكيل را نداشته باشد ، مي تواند از دادگستري وكيل 

  . تسخيري در خواست كند 

  .قانون شرايط درخواست وكيل تسخيري را تعيين مي كند 

  

  اصل سيزده

آزار جسماني و رواني براي گرفتن اعتراف يا الزام به دادن گواهي هرگونه شكنجه ، 

  .و اداي سوگند ، جرم است 

  .  قانون كيفري ، كيفر آن را تعيين مي كند 

  

  اصل چهارده

، گوهر و روزنامه ها ) راديو، تلويزيون ( رسانه هاي گروهي آزادي و استقالل 

  .حكومت مردمي  است 

 ها را نمي توان توقيف و يا منحل كرد  ، مگر با راي رسانه هاي گروهي و روزنامه

  .دادگاه  

براي سازمان دادن به فعاليت هاي راديو ـ تلويزيون و جلوگيري از دخالت دولت و 

  برپا " شوراي عالي راديو ـ تلويزيون "بهره برداري نادرست از برنامه هاي آن ، 



 ٤٢٨

اعضاي آن  از . ته باشند  سال داش30مي شود ، اعضاي اين شورا بايد دست كم 

ميان روزنامه نويسان با تجربه با موافقت هيات دولت و تصويب مجلس تنها براي 

  . ساله برگزيده مي شو ند 4يك دوره ي 

 شورا داراي شش هموند است و از ميان خود يك تن را به سمت رئيس براي دوره 

  .ي نمايندگي برمي گزينند 

 را در زمينه هاي  فرهنگي، سينمايي ، موسيقي قانون شيوه ي كار و وظايف شورا

، اخبار و بررسي نظرها ، تبليغات براي گزينش بنياد هاي سه گانه ي كشور و 

  .برابري زمان به احزاب و گروه هاي سياسي  تعيين مي كند 

  

 دهپانزاصل 

هر شهروند ايراني ، داراي تابعيت ايراني است وهيچ كس نمي تواند ، او را از اين 

  .هر شهروند مي تواند ، يك تابعيت داشته باشد  . ق بي بهره كند ح

پنج سال اقامت مي توانند پس از  مي كنند ،و كار بيگانگاني كه در ايران زندگي 

 كيفريايراني كنند و در صورتي كه پيشينه محكوميت   درخواست تابعيتپيوسته

ي تواند به آنان تابعيت دولت م د ،ننداشته و ماليات هاي قانوني را پرداخته باش

  .د نبه شرط آن كه از تابعيت نخستين صرفنظر كن. ايراني بدهد 

  



 ٤٢٩

  اصل شانزده

دولت پروانه دارد ، به بيگانگاني كه به واسطه دگرانديشي سياسي از كشور خود 

پس از . فرار كرده اند ، پس از اثبات ادعا   ، به آنان پناهندگي سياسي دهد 

  . و برپايي قانون اين پناهنگان بايد به كشور خود برگردند فروپاشي حكومت بيداد

  .پناهندگان در ايران حق فعاليت سياسي ندارند 

  

  هفدهاصل 

رودخانه  دريا ها ، درياچه ها ،جنگل ها ، مراتع ،  كوه ها ، ،معادن ( منابع طبيعي 

رنامه  دولت بايد ب.از اموال عمومي كشور است  )ها ، نيزارها و زمين هاي باير

ريزي هاي بايسته براي نگهداري و بازسازي جنگل ها و مراتع و بهره برداري از 

  . درياچه ها ، دريا ها ، رودخانه ها ، نيزارها و زمين هاي باير انجام دهد 

  

  اصل هجده

دولت .  تاريخي ، شناسه مردم اين سرزمين است ميراث فرهنگي و يادمان هاي 

و با تشكيل موزه ها ، ارزش زي  و نگهداري بكند  بايد بنا هاي تاريخي را نوسا

  .هاي فرهنگي اين كشور كهن را به مردم و به ويژه جوانان كشور نشان بدهد 

  



 ٤٣٠

  اصل  نوزده

 انجمن هاي استان ، شهر ، ، بنيادهاي سه گانه كشور براي گزينش در انتخابات

ي در يك روز دهستان ، شوراي عالي راديو تلويزيون و ديوان عالي قانون اساس

  .را سازمان مي دهد انتخابات انجام مي شود ، دولت برنامه 

انجمن هاي استان ، رئيس جمهور ، نماينده مجلس ، نماينده دوره ي نمايندگي 

 8 سال و دوره ي ديوان عالي قانون اساسي 4و دهستان و راديو تلويزيون  شهر

  .سال است 

 شمراي عالي قانون اساسي تنها براي نمايندگان شوراي عالي راديو ـ تلويزيون و

يكدوره برگزيده مي شوند ، نمايندگان بنياد هاي ديگر در بند باال ، يك بار ديگر ، 

زيرا . آن هم بالفاصله پس از دوره نخستين مي توانند ، نامزد گزينش شوند 

نمايندگي در بنياد هاي سياسي خويشكاري ميهني است و بر پايه ي اعتماد 

  .  براي دوره ي كوتاه مي باشد  شهروندان 

  . مي تواند ، برگزيده شود ي باالهر شهروند تنها در يكي از بنياد ها 

برگزيدگان بايد در آغاز و پايان دوره نمايندگي ، ميزان دارايي خود را به ديوان 

  .محاسبات گزارش دهند 

  

  اصل بيست



 ٤٣١

 40ي بايد دست كم هر شهروند ايراني  هنگام نامزدي براي گزينش رييس جمهور

سال اقامت پيوسته در كشور داشته باشد ده ساله و ايراني االصل بوده و دست كم 

.  

 نماينده ي مجلس و انجمن هاي استان 500براي نامزدي رييس جمهوري ، بايد 

نامزد بايد  گواهي . ، شهر صالحيت سياسي و فرخويي نامزد را تاييد كرده باشند 

  . درخواست  نامزدي به وزارت كشور بدهد هاي آنان را همزمان با 

سال پنج  سالگي و با داشتن دست كم  بيست و پنجهر شهروند ايراني پس از 

اقامت پيوسته در كشورمي تواند ، نامزد نمايندگي مجلس ، انجمن هاي استان ، 

  .نامزدها بايد ايراني االصل باشند . شهر ، دهستان  شود 

مجلس و انجمن هاي استان ، شهر و دهستان ، سن رييس جمهور ، نمايندگان 

اعضاي شوراي عالي راديو ـ تلويزيون و ديوان عالي قانون اساسي و هر نماينده ي 

  . سالگي فراتر رود 65ديگر در كشور در پايان دوره ي نمايندگي نبايد از 

  .اين شرط سني بايد درگزينش وزيران رعايت شود 

داراي حق دادن به نامزدهاي برگزيده از سوي هر شهروند ، پس از هجده سالگي  

 .مردم مي باشد 

محروم از حقوق مدني  نامزد انتخابات و شهروند نبايد به حكم قطعي دادگاه ها ، 

  .باشد شده 



 ٤٣٢

ثبت نام نامزد هاي انتخاباتي ، تا ده روز پس از فرمان برگزاري انتخابات انجام مي 

  .شود 

 .ماه پيش از پايان دوره پيشين آغاز كند وزارت كشور بايد راي گيري را يك 

  .آراي سفيد و باطل شمرده نمي شوند در انتخابات 

  .آيين نامه اجرايي انتخابات را دولت تنظيم مي كند 

  

  اصل بيست و يك 

  .ماليات مستقيم بر دارايي و در آمد ، بايد تعديل كننده ثروت در جامعه باشد 

  .ها ، ماليات مستقيم نبايد گرفته شود براي نياز مندي هاي اوليه خانواده 

دولت نيازمندي هاي اوليه خانواده را تعيين مي كند و ميزان ماليات مستقيم و 

غيرمستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي را دولت تعيين كرده و به مجلس 

  .نمايندگان پيشنهاد مي كند 

  

  اصل بيست و دو  

و شركت هاي دولتي و لت هيچ كس نمي تواند  بيش از يك حقوق از خزانه دو

  .رد وابسته به دولت بگي

  



 ٤٣٣

  اصل بيست و سه

 به را تعيين و هم زمان با ثبت نام ،بايد معاون خود انتخاب رئيس جمهوري  نامزد

  .آگاهي همگان برساند 

قانون شيوه ي برگزاري ، دوره ي تبليغات ، گفتگوهاي راديو و تلويزيوني را معين 

  مي كند

ها ده روز پيش از آغاز انتخابات بميرد و يا به حكم قطعي اگر يكي از نامزده 

  . دو هفته پس مي افتد انتخاباتدادگاه محكوم شود ، 

را بياورد در همان دور ) نيمي از آرا افزوده بر يك(نامزدي كه اكثريت مطلق آرا 

  .برگزيده مي شود نخست 

 نياورد ، در دور اگر هيچ يك از نامزدها در دور نخست  اكثريت مطلق را به دست

، در دوم شركت مي آورده اند دوم ، دو نامزد كه برجاي مانده و بيشترين راي را 

  .كنند 

  .برگزيده مي شود ، در دور دوم انتخابات ، نامزدي كه راي بيشتري بياورد 

اگر راي گيري تا پس از پايان دوره رئيس جمهور پيشين به درازا بكشد ، تا 

پيشين ، در اين سمت برجاي مي   ، رئيس جمهورگزينش رئيس جمهورجديد

  .ماند و كارهاي روزمره دولت را سامان مي دهد 

  اصل بيست و چهار



 ٤٣٤

رئيس ديوان عالي قانون اساسي ، رئيس جمهور برگزيده شده با آراي همگاني را 

  .به آگاهي شهروندان مي رساند 

انون اساسي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس با حضور رئيس ديوان عالي ق

  :سوگند ياد مي كند 

 آزاده ي ايران سوگند ياد مي كنم ، كه مردم اين مجلس و در پيشگاه من در"

با راستي و به درستي انجام بر پايه قانون اساسي ايران ، وظايف رئيس جمهوري را 

دهم ، و آن چه در توان دارم ، براي بهزيستي مردم ، آزادي و سربلندي كشور و 

   ."كوشش بكنم  مرزهاي آن پاسداري از

  

  اصل بيست و پنج

  .رئيس جمهور باال ترين مقام سياسي كشور است 

و پاسخگو رئيس جمهور در انجام وظايف خود در برابر مجلس نمايندگان مسئول 

  .مي باشد 

 .ي ارتش است رئيس جمهور فرمانده 

 ر ،وزيركشو با شركتكشور را شوراي عالي دفاع  ، نشست هاي رئيس جمهور

  .رهبري مي كند نظامي  فرماندهان نيروهاي ،رئيس ستاد ارتش دفاع ، وزير



 ٤٣٥

از سمتي كه در حزب دارد ، بايد كناره ، در دوره رياست جمهوري رئيس جمهور 

  .گيري كند 

  

  اصل بيست و شش

رئيس جمهور وزيران را برمي گزيند ، و به خواست او ، وزير يا وزيران استعفا مي 

  .دهند 

ئيس جمهور ، ماًموريت هايي را كه رئيس جمهور به او واگذار مي كند ، معاون ر

  .انجام مي دهد 

رئيس جمهور مصوبات مجلس نمايندگان را براي ابالغ قانوني تا ده روز امضا مي 

   .كند 

  

  اصل بيست و هفت

رئيس جمهور، وزيران را در انجام وظيفه يي كه بردوش گرفته اند ، ياري مي دهد 

ت هاي هفتگي ، وظايف آنان را هم آهنگ كرده و در كارهاي كشور با ، در نشس

  . آنان هم پرسي و رايزني مي كند و راه كارهاي بايسته را بر مي گزيند 

  

  اصل بيست و هشت



 ٤٣٦

بيماري او بيش از دوماه به درازا اگر رئيس جمهور استعفا دهد و يا بميرد و يا 

 تا انتخاب رئيس جمهور كه نبايد از جمهوررئيس معاون بركنار شود ، كشد ، يا 

  .يك ماه  فراتر رود ، كارهاي روزمره  را بر دوش مي گيرد 

  

  اصل بيست و نه

 به مرزهاي كشور دست اندازي شود ، رئيس جمهور با تشكيل فوري شوراي اگر

  : كشور ، كار هاي زير راانجام مي دهد دفاع عالي 

  .در يك پيام مردم را آگاه مي كند 

جمهور در درازاي سي روز داراي  اختيارات ويژه براي دفاع از مرزهاي رئيس 

  .كشور است 

رئيس جمهور، پيش از پايان سي روز ، بايد از مجلس درخواست اختيارات براي 

رويارويي با تاخت و تاز كند ، و به رهنمود مجلس نمايندگان ، كارهاي بايسته را 

  .انجام دهد 

  

  اصل سي 

  .الم حكومت نظامي در كشور يا بخشي از آن را ندارد دولت پروانه ي اع



 ٤٣٧

در صورت بروز جنگ و دست اندازي به مرزهاي كشور، به پيشنهاد رئيس جمهور 

و راي دو سوم شمار نمايندگان مجلس و موافقت ديوان عالي قانون اساسي ، تا 

پايان جنگ در كشور يا بخش هايي از كشور كه تاخت و تاز سركوب نشده است ، 

  . انتخابات بنيادهاي كشور انجام نمي شود 

  

  اصل سي و يك

رئيس جمهورمي تواند به در خواست رئيس ديوان عالي كشور ، كيفر شهرونداني 

را كه با حكم قطعي دادگاه زنداني شده و نيمي از آن را  پشت سرگذاشته اند ، 

  .ببخشد 

  .ي ماند برجاي مآنان در پيشينه قضايي بخشوده شدگان آثار محكوميت 

  

  اصل سي و دو

  :رئيس جمهورمقام هاي زير را برمي گزيند 

  .وزيران 

  .رئيس ديوانعالي كشور به پيشنهاد شوراي عالي قضات 

  .رئيس شوراي دولتي ، به پيشنهاد مجمع همگاني قضات شوراي دولتي 

   دادستان كشور با همĤهنگي رئيس ديوان عالي كشور



 ٤٣٨

  .رئيس ستاد ارتش 

  . نظاميوهاي فرماندهان نير

  .سفيران و فرستادگان ويژه 

  

 اصل سي و سه

  : رئيس جمهور كارهاي زير را انجام مي دهد 

  .صدور فرمان همه پرسي 

  .امضاي قوانين و نتيجه همه پرسي 

ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و پيمان ها ي سازمان هاي بين نامه امضاي توافق 

  .المللي 

  .دادن نشان هاي دولتي 

  

  اصل سي وچهار

رئيس جمهور هر سال در آغاز دوره قانونگزاري به مجلس نمايندگان مي رود و 

  .آگاه مي سازد كلي دولت هاي سياست مجلس را از 

  

  اصل سي و پنج



 ٤٣٩

  .دويست و پنجاه تن مي باشد شمار نمايندگان مجلس 

تن ، پانصد هزار  هر به تعداد در صورت افزايش جمعيت ، ،سال يك باردوازده هر 

شمار نما يندگان مجلس بيش از سيصد يك نماينده افزوده مي شود ، بي آن كه 

  .تن شود 

  

  اصل سي و شش

نمايندگان مجلس پس از گزينش ، در نخسيتن نشست علني مجلس نمايندگان ، 

  :با حضور رئيس ديوان عالي قانون اساسي سوگند ياد مي كنند 

اسي و پيشگاه مردم آزاده ي ايران ما نمايندگان مجلس ، در برابر قانون اس"

در سوگند ياد مي كنيم ، وظايف نمايندگي را با راستي و به درستي انجام داده و 

   ."ارجمند بداريمقانون اساسي را كه گوهر حكومت مردمي ، تصويب قانون ، 

  

  اصل  سي و هفت

رئيس مجلس براي دوره ي چهار ساله از ميان نمايندگان مجلس برگزيده مي 

  .ود ش

  .رئيس مجلس پس از رئيس جمهور دومين شخصيت سياسي كشور است 

  



 ٤٤٠

  اصل  سي و هشت

، ها  نشست ، كميسيون ها ، برنامه كار كميسيون ها اعضايگزينش روسا و 

  . و دبيرخانه را آيين نامه داخلي تعيين مي كند گروه هاي سياسيحقوق 

  

  اصل سي و نه

  .مي كند مجلس دستور كار و اولويت ها را تعيين 

  

  اصل چهل

  .  شهروندان با اعتماد به شخص نامزدها راي مي دهند 

واگزار  را به ديگري خودهيچ يك از نمايندگان مجلس نمي تواند ، انجام وظايف 

  .كند 

  

  اصل چهل و يك

نشست  مجلس نمايندگان ،  هنگامي رسمي است ، كه دو سوم شمار نمايندگان 

  .  مجلس حاضر باشند 



 ٤٤١

شست علني مجلس نمايندگان در روزنامه رسمي كشور نوشته مي شود مذاكرات ن

 راديو و تلويزيون ها و روزنامه ها براي آگاهي شهروندان ، درباره ي آن رايزني ،

  .مي كنند 

  اصل چهل و دو

در تعطيالت ساالنه مجلس ، اگر رئيس جمهور براي كارهاي مهم به رايزني و هم 

 رئيس وداشته و در خواست گردهمايي كند پرسي فوري با نمايندگان مجلس 

مجلس با اين گردهمايي موافق باشد ، نشست فوق العاده مجلس نمايندگان ، 

  .براي هم پرسي و رايزني درباره ي درخواست رئيس جمهور برپا مي شود 

  

  اصل چهل و سه

 مجلس نمايندگان ، قانونگزاري را انجام مي دهد ، كارها و برنامه دولت را بررسي

  .كرده و سياست آن را ارزيابي مي كند 

  

  اصل  چهل و چهار

ولي تفسير قانون عادي از نگر . است نمايندگان تفسير قانون عادي با مجلس 

  .  همساني با قانون اساسي با ديوان عالي قانون اساسي است 

  



 ٤٤٢

  اصل  چهل و پنج

و يا پيشنهاد نمايندگان مجلس درباره لوايح دولت اگر موجب كاهش درآمد 

افزايش هزينه ها باشد ، هنگامي پذيرفته مي شود ، كه كميسيون بودجه مجلس 

  .با آن موافق باشد 

  

  اصل  چهل و شش

  .دولت در اموري كه در قلمرو قانون نيست ، آيين نامه مي نويسد 

رسيدگي به اختالف ميان رئيس جمهور و مجلس نمايندگان در بند باال ، از 

  . ن اساسي استوظايف ديوان عالي قانو

  

  اصل  چهل و هفت

به هر انگيزه يي بيش از دوماه پيوسته نماينده ي مرده يا دولت براي جايگزيني 

 به كارنماينده يي كه يا در نشست هاي مجلس و كميسيون ها غايب باشد 

  .   برگزار مي كند ميان دوره ييانتخابات، منصوب شده است ديگري 

  

  اصل چهل و هشت 



 ٤٤٣

برابري ، (  قانون اساسي ، براي تضمين حقوق بنيادي شهروندان  ديوان عالي 

و نگهباني از يك پارچگي ) آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت آنان 

  .قانون اساسي بر پا مي شود 

اين ديوان برترين مرجع قضايي كشور است و رئيس آن سومين مقام سياسي 

  .كشور مي باشد 

  

    اصل چهل و نه 

 ديوان عالي قانون اساسي ، بايد ايراني االصل بوده و در هنگام گزينش  اعضاي

 65 ساله ، سن آنان نبايد از 12 سال داشته  و در پايان دوره ي 40دست كم 

  .سالگي فراتر برود 

 ساله از ميان 8اعضاي آن تنها براي يك دوره ي .  عضو مي باشد 18ديوان داراي 

ي دادگستري و استادان حقوق در دانشكده ي برجسته ترين حقوقدانان ، وكال

حقوق ، كه داراي گواهينامه پايان دوره ي دبيرستان و گواهينامه كارشناسي 

حقوق در دانشكده هاي دولتي حقوق در ايران مي باشند و به قوانين كشور پيش 

از روي كار آوردن خميني و شيوه ي قانون نويسي شناخت و تجربه كافي دارند و 

از هر كوششي فروگذار نكرده اند ، ) دموكراسي ( برپايي حكومت مردمي در راه 

  . مي توانند نامزد گزينش در ديوان عالي قانون اساسي شوند 



 ٤٤٤

 شهرونداني كه در دوره حكومت خودكامه ديني در دادگستري و دادگاه هاي 

  .  انقالب بوده اند ، نمي توانند نامزد گزينش شوند 

  . جنايي و جنحه بزرگ  نداشتن محكوميت قطعي

  

پس از پايان دوره ي نخست ديوان عالي قانون اساسي ، قضات ديوان عالي كشور 

  مي باشند ، 2و روساي دادگاه هاي استان كه داراي ويژگي هاي ياد شده در بند

  .نيز مي توانند نامزد عضويت در ديوان عالي قانون اساسي شوند 

  

  اصل پنجاه

نتخابات از سوي وزارت دادگستري ، بايد نامزدي خود را با نامزد ها پس از اعالم ا

انتخابات در .  ، به وزارت دادگستري بدهند 49گواهي نامه هاي ياد شده در اصل  

يك دور و در حوزه هاي انتخابات سراسر كشور همزمان با انتخابات رئيس جمهور 

  .و مجلس نمايندگان انجام مي شود 

يشترين راي را بياورند ، برگزيده مي شوند و گزينش هجده تن از نامزدها ، كه ب

  .آنان در روزنامه رسمي چاپ       مي شود 

آئين نامه انتخابات اعضاي ديوان عالي قانون اساسي را وزارت دادگستري تصويب 

  . مي كند 



 ٤٤٥

  

  اصل پنجاه و يك

قضات برگزيده ي ديوان عالي قانون اساسي با حضور رئيس جمهور ، رئيس 

  : رئيس ديوان عالي كشور  سوگند ياد مي كنند مجلس و

 ما قضات ديوان عالي قانون اساسي برگزيده شده از سوي شهروندان ، در برابر "

قانون اساسي و در پيشگاه مردم آزاده ي ايران سوگند ياد مي كنيم ، وظايف خود 

 آزادي برابري ،( را در نگهباني از قانون اساسي و تضمين حقوق بنيادي شهروندان 

با راستي و  در راه برپايي داد و دادگري ) هاي شهروندي و اجتماعي و حاكميت 

    ."به درستي انجام دهيم 

  

  اصل پنجاه و دو

 ديوان يك رييس و يك معاون دارد ، كه اعضا از ميان خود بر مي گزينند و 

ارات هريك از آنان در يكي از دوشعبه ، كه مستقل از يكديگر بوده و داراي اختي

  . قاضي ديگر همكاري مي كنند 8برابر مي باشند ، با 

ديوان آزاد و مستقل از دولت  و مجلس نمايندگان بوده و داراي بودجه مستقل و 

آيين نامه ي داخلي است و آن را  در نخستين نشست همگاني اعضاي خود ، 

  .تصويب مي كند 



 ٤٤٦

 قاضي حاضر 7 براي رسميت نشست هاي هر يك از دو شعبه ، بايد دست كم

  .باشند 

هنگامي كه شعبه با اكثريت آرا  به رد دادخواست راي بدهد ، نياز به توجيه آن 

ولي اگر راي به پذيرفتن دادخواست بدهد ، راي بايد مدلل و به اتفاق آرا . ندارد 

  .باشد 

بس از رسيدگي به دادخواست راي ديوان قانون اساسي  با اكثريت دو سوم قضات 

  . ست آن قطعي ا

  

   اصل پنجاه و سه

براي . آيين دادرسي در شعبه ها ، بايد هم آهنگ با آيين دادرسي دادگاه ها باشد 

  .علني بودن نشست ها ، رايزني و هم پرسي قضات ، مدافعات وكيل  : نمونه 

  

  اصل پنجاه و چهار

اعضاي ديوان قانون اساسي بايد راز دار باشند و در دوره ي قضاوت  درباره ي 

ايزني ها و هم پرسي هاي قضات و پرونده ها در ديوان عالي قانون اساسي نبايد ر

به همين انگيزه حق شركت در كنفرانس ها ، . در هيچ جاي سخني به ميان آورند 

  .   سخنراني ها و گفتگوهاي تلويزيوني و اظهار نظر در روزنامه ها را ندارند 



 ٤٤٧

اوت در ديوان عالي قانون اساسي  قضات ديوان عالي قانون اساسي در دوره ي قض

  .حق كار كردن و مشاوره ، ولو به رايگان در هيچ جا و براي هيچ كس را ندارند 

  

  اصل پنجاه و پنج

  :ديوان عالي قانون اساسي داراي صالحيت هاي زير مي باشد 

كنترل انتخابات رييس جمهور و نمايندگان مجلس و انجمن هاي استان ، شهر ، 

  .اي عالي راديو ـ تلويزيون دهستان و شور

. رسيدگي به دادخواست هاي مدلل نامزدهايي كه از گزينش بي بهره شده اند 

اگر راي ديوان در .  روز رسيدگي كرده و راي مي دهد 10ديوان در ظرف 

 روز  از 30پذيرفتن دادخواست باشد ، انتخابات را باطل مي كند و انتخابات ظرف 

  .سرگرفته مي شود 

 به ناهمساني آيين نامه دولت و قانون مجلس نمايندگان با قانون اساسي رسيدگي

:  

ديوان راسا و به درخواست نمايندگان مجلس و زيانديده از قانون عادي  و آيين 

  .نامه دولت رسيدگي مي كند 

كنترل ناهمساني آيين نامه با قانون اساسي  پيش از تصويب آيين نامه از سوي 

   .دولت ، انجام مي شود



 ٤٤٨

كنترل ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي پيش از تصويب و پس از آن انجام 

  .مي شود 

دادخواست نماينده ي حزب مخالف در مجلس نمايندگان پيش از تصويب و پس 

  .از تصويب قانون عادي 

اگر ديوان عالي قانون اساسي راي به ناهمساني اليحه و يا پيشنهاد قانوني بدهد ، 

  . يا پيشنهاد قانوني ديگر تصويب نمي شود آن اليحه و

اگر ديوان عالي قانون اساسي ، بر ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي راي دهد 

ولي اگر به ناهمساني بخشي از قانون راي دهد ، تنها . ، قانون را نسخ مي كند 

  . همان بخش را كه ناهمسان با قانون اساسي است نسخ مي كند 

 قانون عادي به حقوق بنيادي شهروند آسيب زياد برسد ، شهروند تا اگر با تصويب

  .  يك سال از تاريخ تصويب و انتشار قانون حق دادخواهي دارد 

  

  اصل پنجاه و شش 

اگر در رسيدگي به پرونده يي ، به قانوني استناد شود كه به حقوق بنيادي شهروند 

ه دليل از آن دادگاه درخواست آسيب زيادي وارد كند ، شهروند مي تواند با اراي

كند ، پيش از رسيدگي به پرونده ي مطروحه ، به ناهمساني قانون عادي با قانون 

  . اساسي رسيدگي كند 



 ٤٤٩

اگر دادگاه دادخواست او را رد كند ، شهروند مي تواند در ديوان عالي قانون 

  .اساسي دادخواهي كند 

اثبات نا همساني قانون عادي با اگر به خواهان زيان چنداني نرسيده و يا براي 

قانون اساسي دليل بسنده نداشته باشد ، ديوان دادخواست او را رد كرده  و او را 

  .به پرداخت جريمه محكوم مي كند 

براي جلوگيري از انباشته شدن دادخواست ها در ديوان عالي قانون اساسي ، 

دادخواست از شهروند رئيس دبيرخانه ي ديوان عالي قانون اساسي هنگام دريافت 

يا وكيل او ، يادآور مي شود ، اگر در ناهمساني قانون عادي با قانون اساسي 

خسارت زيادي به او وارد نشده و داليل بسنده براي اثبات ادعاي خود نداشته 

باشد ، براي اين كه محكوم به پرداخت جريمه سنگين و هزينه هاي دادرسي 

  .ي كند نشود ، از دادن دادخواست خوددار

  

  پنجاه و هفت اصل 

تان ها و شهرستان يا تشكيل اسديوان عالي قانون اساسي  اليحه يا پيشنهاد تغيير 

ها و حوزه هاي نمايندگان مجلس را كنترل مي كند و دولت بايد برابر راي ديوان 

  . عالي قانون اساسي رفتار كند 

  



 ٤٥٠

   اصل پنجاه و هشت

  .از شش تن عضو تشكيل مي شود  و  مستقل است ،، نهادي ديوان محاسبات 

 ساله از ميان قضات شوراي دولتي ، كارشناسان 4اعضاي آن تنها براي يكدوره 

حسابرسي ، استادان حقوق اداري و   اقتصاد و حقوقدانان ، كه پس از پايان دوره 

ي دبيرستان  و  دوره ي كارشناسي در رشته حقوق اداري ، اقتصاد و حسابرسي 

 سال پيشينه كار در اين رشته ها دارند ، مي توانند  نامزد 10ند و را گذرانده ا

  .گزينش در ديوان محاسبات شوند 

نامزدها پس از آگهي انجام انتخابات همگاني از سوي دولت  بايد درخواست 

وزارت اقتصاد همزمان با انتخابات رئيس . نامزدي خود را به وزارت اقتصاد بدهند 

، نام نامزدها را به آگاهي مردم مي رساند و با آراي همگاني جمهور و ديگر بنيادها 

انتخابات در  يك دور  در حوزهاي انتخابات سراسر . مردم برگزيده مي شوند 

 تن از كانديداها كه بيشترين 6. كشور با راي همگاني شهروندان انجام مي شود 

 رسمي چاپ مي راي را آورده اند ، برگزيده مي شوند و گزينش آنان در روزنامه

  .شود 

  . وزارت اقتصاد آيين نامه انتخابات اعضاي ديوان محاسبات را تصويب مي كند 

اعضاي برگزيده شده از سوي شهروندان با حضور رئيس جمهور ، رئيس مجلس و 

ما اعضاي ديوان "  رئيس ديوان عالي قانون اساسي شوگند ياد مي كنند 



 ٤٥١

سوگند ياد مي كنيم  يشگاه مردم ايراندر پ محاسبات در برابر قانون اساسي و

وظايف خود را در بررسي حساب هاي دولت و سازمان هاي وابسته به دولت به 

  ". راستي و در ستي انجام دهيم 

 به رياست دوره نمايندگيهموندان در نخستين نشست ، يكي از اعضا را  براي 

  .بر مي گزينند محاسبات ديوان 

زينه هاي ساالنه دولت و شركت هاي دولتي و در آمد و همحاسبات ، ديوان 

وابسته به دولت را حسابرسي مي كند ، و  گزارش بررسي هاي انجام شده را به 

  .فرستد ، و همزمان مردم را آگاه مي كند  مجلس مي

 انجام مي ديوان محاسباتبررسي دارايي نمايندگان بنياد هاي سياسي كشور را 

  .دهد 

مشاهده تخلف مراتب را براي رسيدگي به ديوان عالي ديوان محاسبات ، درصورت 

  .كشور گزارش مي كند 

  

  اصل پنجاه و نه

  . دادخواهي حق هر شهروند است 

دادگاه ها و ديوان عالي دادگستري به  دادخواست ها ي شهروندان رسيدگي مي 

  .كنند 



 ٤٥٢

اگر رئيس جمهور، وزير يا نماينده مجلس مرتكب جنحه بزرگ و جنايت مشهود 

  .ود ، پس از قرار مجرميت بازپرس ، در دادگاه جنايي  محاكمه مي شود ش

 اگر رئيس جمهور ، وزير يا نماينده ي مجلس متهم به ارتكاب جنايت يا جنحه 

  شود ،

. مجلس نمايندگان به رياست ، رئيس ديوان عالي قانون اساسي برپا مي شود 

و دفاعيه يكي از نامبردگان مجلس نمايندگان  پس از ادعا نامه ي دادستان كشور 

  .باال ، به شور مي پردازد 

 شمارنمايندگان مجلس راًي به بركناري دهد ، دو سوماگر مجلس با اكثريت 

رئيس جمهور ، وزير يا نماينده بالفاصله بركنارمي شود و براي رسيدگي به اتهام 

  .انتسابي به ديوان عالي كشور معرفي مي شود 

 اساسي ، ادعا نامه ي دادستان و دفاع متهم يا متهمين را رئيس ديوان عالي قانون

  .سامان مي دهد ولي در راي گيري شركت نمي كند 

، مرور زمان تا پايان دوره نمايندگي ،  اگر مجلس راي به بركناري متهم  ندهد

  .معلق مي شود 

در مورد وزير مرورزمان تا هنگامي كه وزير در دولت است ، و حداكثرتا پايان 

  .مايندگي رئيس جمهور معلق مي شود ن



 ٤٥٣

پس از پايان دوره ي نمايندگي متهم ، برحسب درخواست دادستان و يا زيان 

  .ديده از جرم ، در دادگاه صالحيتدار محاكمه مي شود 

  

  اصل شصت

 به درخواست و برپايي داد و دادگري ،ديوان عالي كشور براي پاسداري از قانون  

 . مي كند  گي فرجاميدديده ، رسيدادستان كشور و يا زيان 

و ديوان جنايي آراي اصولي ديوان  براي  جلوگيري از تشتت آرا در دادگاه ها 

 .  شود  رويه قضايي ميعالي كشور

  

  اصل شصت و يك

مدني، بازرگاني و ( دادگاه هاي بخش و شهرستان  ديوان عالي كشور بركار

و دادگاه جنايي  نظارت )  كيفريمدني، بازرگاني و(و دادگاه هاي پژوهش ) كيفري

  .قانوني دارد 

قانون ، تشكيل دادگاه ها و استخدام قضات و مديران دادگاه ها و دادستاني ها را 

  . تعيين مي كند 

  

  اصل شصت و دو



 ٤٥٤

وزارت دادگستري براي تامين قضات در دادگاه ها ، همه ساله ، از ميان شهروندان 

شت سرگذاشته و دست كم  گواهينامه كه دوره دبيرستان را پ) زن ، مرد(

كارشناسي از دانشكده هاي معتبر حقوق مي باشند ، براي طي دوره ي يك ساله 

دانشجويان پس از پايان دوره و . در مركز آموزش قضات استخدام مي كند 

گذراندن آزمايش ها به سمت قاضي برگزيده مي شوند و در دادگاه هاي نخستين 

  :نامزد ها بايد داراي شريط زير باشند . ر مي كنند و دادستاني آغاز به كا

  . ـ سن آنان دست كم بيست و سه  سال و حد اكثر سي سال باشد 1

 ـ نداشتن پيشينه ي محكوميت قطعي جنايت يا جنحه بزرگ و نداشتن 2

  .محروميت از حقوق مدني به موجب راي قطعي دادگاه 

  . ـ وفاداري به حكومت مردمي 3

ه بدون گواهينامه پايان دوره دبيرستان و بدون گذراندن دروس شهر ونداني ك

دست آويزي هرحقوق پايه در دوره ي كارشناسي دانشكده ي حقوق ، به 

گواهينامه كارشناسي يا دكتراي حقوق گرفته اند ، نمي توانند ، نامزد  استخدام 

  .شوند 

  .نان تغيير داد قضات دادگاه ها را نمي توان ازسمتي كه دارند ، بدون رضايت آ

، كه براي كشف جرم ، گردآوري بازپرس يكي از قضات دادگاه شهرستان است 

  .داليل ارتكاب جرم و دستگيري متهم به اين سمت گمارده مي شود 



 ٤٥٥

   

  اصل شصت و سه

با ديوان عالي كشور ،  به قضات )جنايت و جنحه بزرگ (رسيدگي به جرم انتسابي

  .است 

  

  اصل شصت و چهار

ساختمان هاي فراهم كردن  مديران دفتر دادگاه ها و دادستاني ها ، و استخدام

و تهيه تجهيزات دادگاه ها و دادستاني ها و تامين هزينه هاي دادگاه ها مورد نياز 

  .آن ها با وزارت دادگستري است 

    

  اصل شصت و پنج

  .احكام دادگاه ها بايد مستند به قوانين و مستدل باشد

يكي از آن ها در دعاوي مدني و دادستان ومتهم در جرايم طرفين دعوي و يا 

كيفري ، اگر به راي دادگاه اعتراض داشته باشند، مي توانند در خواست رسيدگي 

  .پژوهشي و فرجامي كنند 

قانون آيين دادرسي مدني و كيفري زمان براي اعتراض و آيين آن را پيش بيني 

  . مي كند 



 ٤٥٦

  

  اصل شصت و شش

اشت و محكوم شده ، ولي دادگاه باال تر به برائت او راي داده شهروندي كه بازد

باشد ، مي تواند از دادگاه صادر كننده ي راي درخواست جبران ضرر وزيان كند ، 

  .دادگاه به آن رسيدگي كرده و براي جبران آن حكم صادر مي كند 

  

  اصل شصت و هفت

ه علني است ، و رسيدگي به دادخواست ها و اتهامات مرتكبين جنايت و جنح

  .شهروندان مي توانند ، درجايگاه ويژه جاي گيرند ، ولي پروانه پرسش ندارند 

رسيدگي به جرايم جوانان كمتر از هجده سال و اختالفات خانوادگي ، دادگاه 

  .برغيرعلني بودن آن تصميم مي گيرد 

  

  اصل شصت و هشت  

  .ر دولت برپا مي شود شوراي عالي قضات ، براي تامين استقالل قضات در براب

ديوان عالي قانون اساسي  قوانين مربوط به قضات را پيش از امضاي رئيس جمهور 

  .كنترل مي كند 

  .شوراي عالي قضات داراي بودجه مستقل است 



 ٤٥٧

  

  اصل شصت و نه

سن .  ساله برگزيده مي شوند 4اعضاي شوراي عالي قضات تنها براي يك دوره ي 

  . سال فراتر رود 65بايد از اعضاي آن در پايان دوره ن

  اصل هفتاد

  :شوراي عالي قضات افزوده بر قضات برگزيده ، داراي اعضاي زير مي باشد 

به گزينش رئيس كانون وكالي دادگستري كشور پس از . يك وكيل دادگستري 

  .رايزني با انجمن كانون وكال 

  .ي يك قاضي شوراي دولتي ، به گزينش مجمع همگاني قضات شوراي دولت

 تن از حقوقدانان و شخصيت هاي برجسته ي كشور ، به گزينش رئيس جمهور، 6

با موافقت . رئيس مجلس و رئيس شوراي عالي قانون اساسي هر يك دو عضو 

  .كميسيون دادگستري مجلس 

اين اعضا به همراه اعضاي برگزيده از سوي قضات در سه شعبه شوراي عالي قضات 

  .همكاري مي كنند 

  

  اد و يكاصل هفت

  .  ، براي گزينش  قضات نشسته ي كشور برپا ميشود 1شعبه 



 ٤٥٨

رئيس شعبه ، يكي از روساي ديوان عالي كشور برگزيده از سوي قضات ديوان 

  .عالي كشور 

  .يك قاضي ديوان عالي كشور برگزيده از سوي قضات ديوان عالي كشور 

  .ادگاه هاي استان يكي از روساي دادگاه استان برگزيده از سوي انجمن روساي د

يكي از روساي دادگاه شهرستان برگزيده از سوي انجمن روساي دادگاه هاي 

  .شهرستان 

  .دو قاضي نشسته و يك قاضي ايستاده از سوي  قضات نشسته ي دادگستري 

  

  اصل هفتاد و دو

  . ، براي گزينش قضات ايستاده ي كشور برپا مي شود 2شعبه 

  .معاون او رئيس شعبه ، دادستان كشور يا 

  .يك قاضي ايستاده برگزيده از سوي قضات ايستاده استان ها 

  .يك قاضي ايستاده برگزيده از سوي قضات ايستاده شهرستان ها 

دو قاضي ايستاده و يك قاضي نشسته برگزيده از سوي قضات ايستاده ي 

  .دادگستري 

  

  اصل هفتاد و سه



 ٤٥٩

  .ا مي شود براي امور انضباتي قضات دادگستري برپ،  3شعبه 

رئيس شعبه ، يكي از روساي ديوان عالي كشور برگزيده از سوي قضات ديوان 

  .عالي كشور 

  .يكي از روساي دادگاه استان برگزيده از سوي قضات دادگاه هاي استان ها 

يكي از قضات ايستاده استان برگزيده از سوي قضات ايستاده دادگاه هاي استان ها 

.  

  .رستان برگزيده از سوي قضات دادگاه هاي شهرستان يكي از روساي دادگاه شه

  .يكي از قضات ايستاده شهرستان برگزيده از سوي قضات ايستاده شهرستان ها 

  . قاضي نشسته برگزيده از سوي قضات نشسته دادگستري 2

  . قاضي ايستاده برگزيده از سوي قضات ايستاده ي دادگستري 2

  

  اصل هفتاد و چهار

 از بررسي پرونده و رايزني ميان اعضا ، به اكثريت آرا تصميم در هر سه شعبه پس

اگر آراي موافق و مخالف برابر باشد ، راي رئيس شعبه برتري . گرفته مي شود 

  .دارد 

  

  اصل هفتاد و پنج



 ٤٦٠

شعبه قضات نشسته ، براي انتساب قضات نشسته در ديوان عالي كشور و دادگاه 

 قاضي نشسته بايد با  تغير شغل خود . هاي استان و شهرستان برپا مي شود 

  .موافق باشد 

  

  اصل هفتاد و شش

شعبه انضباطي به در خواست وزير دادگستري و ديوان عالي كشور و شهروندي كه 

از رفتار قاضي آسيب ديده است ، پس از فراخواندن قاضي و رسيدگي به پرونده و 

غزش قاضي دهد ، يكي از دفاعيات او  و رايزني ميان اعضا  ، اگر شعبه راي به ل

  :تدابير زير را بر مي گزيند 

  . ـ  سرزنش و يادداشت در پرونده ي قاضي 1

  . ـ  تغيير محل شغل قاضي 2

  . ـ  محروميت از برخي شغل ها 3

  . ـ  انتساب  در مشاغلي كه بيش از يك قاضي كار مي كند 4

  . ـ كاهش حق قضايي در درازاي يك سال 5

  

  اصل هفتاد و هفت

  .راي دولتي باالترين مرجع قضايي اداري در كشور است شو



 ٤٦١

اين شورا به دادخواست شهروندان و دولت به راي ديوان استيناف اداري رسيدگي 

  .فرجامي مي كند 

به در خواست دولت نظر مشورتي خود را در باره ي نوشتن لوايح قانوني ، آيين 

وده برآن به درخواست دولت افز. نامه ها و دستورالعمل هاي دولت بازگو مي كند 

  .لوايح قانوني و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري را مي نويسد 

اين شورا به درخواست رئيس مجلس ، نظر مشورتي خود را درباره ي پيشنهاد 

  .قانوني نمايندگان مجلس بازگو مي كند 

 تن 5. شد  قاضي مي با8شوراي عالي دادگاه هاي اداري و استيناف اداري داراي 

 تن ديگر را از ميان 3آنان را قضات دادگاه هاي اداري و استيناف اداري و 

شخصيت هاي حقوقي و اداري از سوي رئيس جمهور ، رئيس مجلس و رئيس 

اعضاي برگزيده از ميان خود يك . ديوان عالي قانون اساسي بر گزيده مي شوند 

   .تن را به سمت معاون شوراي دولتي بر مي گزينند 

  .اين شورا صالحيت رسيدگي انضباتي درباره ي تخلف قضات شوراي دولتي دارد 

ديوان استيناف اداري به دادخواست شهروندان و دولت به راي دادگاه اداري 

  .رسيدگي پژوهشي مي كند 

 مستقل بوده و  هيچ كس قضات شوراي دولتي ، استيناف اداري و دادگاه اداري

  .ر كند نمي تواند ، آنان را بركنا



 ٤٦٢

دادگاه اداري نخستين مرجع حقوق اداري  به دادخواست شهروندان نسبت به 

اين دادگاه متناسب با شمار . تصميمات دولت و ادارات رسيدگي مي كند 

  .دادخواست ها و موضوع دادخواست داراي چند شعبه مي باشند 

 از ميان قضات شوراي دولتي ، ديوان هاي استيناف اداري و دادگاه هاي اداري ،

نامزدهايي كه پس از پايان دوره دبيرستان ، در رشته ي حقوق اداري ، مديريت 

 سال پيشينه دارند ، برگزيده     مي شوند و در 10اداري و حسابرسي دست كم 

  .دادگاه هاي اداري آغاز به كار مي كنند 

ن دفتر وزارت اقتصاد قانون استخدام قضات ، شمار دادگاه ها و ديوان ها و مديرا

 .شوراي دولتي را نوشته و براي تصويب به مجلس مي فرستد  

  اصل هفتاد و 

  :مقررات زير را قانون تعيين مي كند

  . شهروندي و تابعيت 

  .پدافند كشو ر

  .قانون استخدام دولتي 

  .احزاب و گروه هاي سياسي 

  .انجمن ها و سنديكا ها 

  .رسانه هاي گروهي و روزنامه ها 



 ٤٦٣

  .جتماعيكار و تامين ا

  .حقوق  مادران و كودكان 

  .ثبت احوال و اسناد كشور 

  .قانون ماليات ها و تعديل ثروت 

  .بانك ها 

  .چاپ اسكناس ، ضرب سكه و اوراق بهادار 

  .تا پايان دوره در دانشگاه  آموزش وپرورش رايگان از كودكستان 

  .پاسداري از محيط زيست 

  .منابع انرژي 

  ) .ه سازي ، شهر سازي ، خانه سازيجاد( برنامه هاي آباداني

  .درختكاري ، حفاظت و بازسازي جنگل ها و مراتع كشور 

  .پشتيباني مالي و فني از كشاورزان 

  .انجمن هاي تعاوني روستايي 

برابري ( قانون مدني و آيين دادرسي مدني بايد برپايه ي حقوق بنيادي شهروندان 

، پشتيباني از خانواده )  شهروندان ، آزادي هاي شهروندي و اجتماعي و حاكميت

زناشويي بر پايه ي مهرورزي و نيك منشي زن . نخستين هسته ي بنيادي جامعه 

  .و مرد ، زدايش واژه ها و پندارهاي ديني توهين آميز به زن 



 ٤٦٤

برپايه ي ) جنايت، جنحه و خالف( قانون كيفري و قانون آيين دادرسي كيفري 

 آزاد جهان و زدايش پندارهاي واپسگراي ديني از پيشرفته ترين قوانين كشورهاي

  .آن 

  زادايش پندارهاي واپسگراي ديني از آن. قانون بازرگاني 

وزارت دادگستري با برپايي كميسيوني از  قضات دادگستري ، وكالي دادگستري 

و حقوق دانان كه پس از پايان دوره ي دبيرستان و گواهي كارشناسي از دانشكده 

 سال پيشينه دارند ، فراهم كردن پيش نويس 10وق دست كم هاي دولتي حق

قانون كيفري ، مدني و آيين دادرسي كيفري و مدني را آمده كرده و پس ار 

  .موافقت هيات دولت ، براي تصويب به مجلس مي فرستد 

  

  اصل هفتاد و هشت

  .انجمن استان ، شهر و دهستان 

، مشاركت و همكاري هر چه به منظور جلوگيري از تمركز كارها در پايتخت 

بيشتر شهروندان در اداره و آباداني استان ها و شهرستان ها ، انجمن هاي استان، 

نامزدهاي اين انجمن ها از ميان   شهروندان اين . شهر، دهستان  برپا مي شود 

 سال و نداشتن محروميت از حقوق مدني 23سرزمين ها كه سن آنان دست كم 

 4گاه ها ، با راي همگاني شهروندان آن براي يك دوره ي برابر احكام قطعي داد



 ٤٦٥

برگزيدگان تنها يكبار آن هم پس از پايان دوره ي اول . ساله برگزيده مي شوند 

  .مي توانند نامزد گزينش در اين انجمن ها بشوند 

قانون برگزاري انتخابات ، اختيارت انجمن ، وظايف كميسيون هاي انجمن و 

  .ولت را درهمه  زمينه ها تعيين مي كند همكاري هاي آن با د

دولت متناسب با برنامه ها  و نيازهاي هر استان ، شهر و دهستان، هزينه هاي آن 

  .  را تامين مي كند 

برگزيدگان هر انجمن از ميان خود يك تن را براي چهار سال به رياست انجمن بر 

  .مي گزينند 

  .ها ي گوناگون تشكيل مي دهند انجمن ها ، براي اداره  كارها ،  كميسيون 

انجمن ها در نشست هاي علني پيشرفت كار كميسيون ها را بررسي مي كنند ، و 

  .تصميم هاي آن با اكثريت مطلق شمار هموندان قطعي است 

  .رئيس انجمن تصميم هاي انجمن را اجرا مي كند 

  

  اصل هفتاد و نه

  .  انجمن استان داراي بيست هموند است 

برگزيده ي مردم و باالترين نماينده دولت در استان است ، و با در استاندار 

و برنامه هاي استان اداري اختيارداشتن ادارات و سازمان هاي دولتي استان ، امور 



 ٤٦٦

و تامين نياز هاي آموزش ) شهر سازي ، خانه سازي ، جاده سازي ( آباداني 

  .ند  مي كتنظيم واجرارا وپرورش، بهداشت و بيمارستان ها  

انجمن هاي شهر و دهستان از نظر همĤهنگي مقررات اداري كشور زيرنظر استاندار 

  .مي باشند 

براي آشناشدن انجمن هاي استان درهمĤهنگي كارهاي اداري با دولت ، براي پنج 

  .سال فرستاده ي دولت ، به سمت مشاوراستاندار انجام وظيفه مي كند 

 تن شهروند در آن زندگي مي كنند ، شهر ها وآبادي هايي كه بيش از پانصد

  .داراي يك انجمن شهر مي باشند

  .هموندان آن با نگر به شمار مردم شهر پنج تا دوازده تن مي باشند 

. چند روستا كه فاصله زيادي از يكديگر ندارند ، دهستان را تشكيل مي دهد 

يان برگزيده دهستان داراي انجمني است ، كه هموندان آن با راًي همگاني روستا ي

  .  مي شوند 

انجمن ها داراي اختيارات اداري مي باشند و حق وضع قانون و دخالت در امور 

  .قضايي را ندارند 

  .اختيارات رئيس انجمن دهستان ، همان اختيارات  شهردار ، در شهر مي باشد

برگزيدگان در نخستين نشست علني مجلس نمايندگان استان ، شهر و دهستان 

قانون اساسي و پيشگاه مردم آزاده ي ايران در برابر  « : مي كنند سوگند ياد



 ٤٦٧

سوگند ياد مي كنيم ، وظايف نمايندگي را در انجمن با راستي و به درستي انجام 

دهيم ، و با ارج نهادن به قوانين كه برخاسته از حكومت مردمي  است ، در رفاه و 

   . " كهن بكوشيم بهزيستي شهروندان ، پيشرفت و آباداني اين سرزمين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢پیوست   

 

   پيش نويس آرمان حزب جنبش مردمي 

 
حزب جنبش مردمي هاي آرمان   

 
 ، خواهان فروپاشي حكومت خودكامه ديني و برپايي  ـ  حزب جنبش مردمي1

.و پاسداري از ارزش هاي آن است ) دموكراسي ( حكومت مردمي   
مردم از برابري و آزادي دو گوهر حكومت مردمي هنگامي هستي مي يابد ، كه 

.زندگي ساز بهره مند شوند   
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در اين فرهنگ ، دو . برابري و آزادي ، ريشه  در فرهنگ كهن ايران زمين دارد 
.نيروي پايان ناپذير خرد و بينش در نهاد انسان است   

 
. خرد ، سامانده زندگي است و مردم را در شناخت نيك از بد ياري مي دهد 

 زندگي خويش را سامان مي دهد و  نياز به رهايي ي ، ا گزينش نيكشهروند ب
شهروندان با خرد انجمني با رايزني و هم . بخش و پيام دهنده و پيام آور ندارد 

دادن به زندگي اجتماعي با رايزني و هم پرسي و ارج پرسي ، براي سامان دادن 
با يكپارچگي ، هم ان پيميك نهادن به انديشه يكديگر به هم مي پيوندند و در 

همه .  فراهم كردن نيازهاي زندگي مي كوشند آهنگي ، كار و كوشش براي
برابرند و كسي بر آنان فرمان نمي راند ، هر شهروند حاكم بر با يكديگر شهروندان 

نامزدي براي گزينش در ( از حق حاكميت زندگي خويش است و در جامعه 
آزادي و) روندان برخاسته از ميان خود هبنيادهاي سياسي و حق دادن راي به ش

به دلخواه خود و آن گونه كه به ندي و اجتماعي برخوردار است و هاي شهرو
.كوشد  سربلندي خود ، خانواده و جامعه مي خواهد در وااليي و  

نويد هاي . گسترش مي دهد   شادي ، مهرورزي و بالندگي را ، بينش فزاينده 
در نزد مردم كن ، اعتقاد ، ايمان ، باور و سرنوشت دروغين و پندارهاي جدايي اف

 خودكامگي ، برتري جويي و نيروي سركوب براي آزار .كمترين جايگاهي ندارد 
    به دور انداخته ن كه ريشه در حكومت دينمداران دارد ، رسانيدن و ترسانيد

.مي شود   
 

ان ، با داستان هاي از دوره ي صفوي تا امروز ماليان ، پس مانده ي تازيان در اير
. دروغ و ساختگي بر نابودي خرد و بينش مردم كمر بسته اند   

 
سنگ سياه در شبه جزيره ي ( براي نابودي خرد ، شهروندان را به بت پرستي 

و پرستش مردگاني مي كنند ، كه به ايران تاختند و با كشتار مردم ، ) عربي 
. هرچه يافتند به تاراج بردند   



 ٤٦٩

 
ن بردن شادي و مهرورزي ، مرده پرستي و خودآزاري را گسترش داده براي از ميا

و به جاي كار و كوشش و تقسيم عاالنه ثروت در جامعه ، بينوايان را به زندگي در 
. رنج و بيچارگي وادار كرده و به آنان وعده دروغين در بهشت پنداري مي دهند   

 
ها و جان تازه دادن به  ، پايان دادن به اين نيرنگ آرمان حزب جنبش مردمي

زندگي ، شادي ، شكوفايي ، مهرورزي و دوستي ميان مردم و سازندگي و آباداني 
كه مردم با نيروي خرد و  اين كار بزرگ هنگامي انجام شدني است ،. كشور است 

مردم با چنين آگاهي و بازيافتن توان خويش . بينش خود زندگي را سامان دهند 
 نمي دهند ، كه خود را برتر از مردم دانسته و با پررويي ديگر به ماليان پروانه

كرده و مردم را از جايگاه واالي آزادگي به بردگي ) سرپرستي ( ادعاي واليت 
.  پايين آورند و به زنجير بكشند   

 
 ، برپايي حكومت مردمي برپايه ي اصول  ـ  آرمان حزب جنبش مردمي2

( شهروندي ، اجتماعي  و حق حاكميت حقوق برابري ، آزادي هاي :  دموكراسي 
حق نامزدي براي گزينش در بنيادهاي سياسي كشور و حق دادن راي به 

  . است )  نامزدهاي برخاسته از ميان شهروندان 
  

 ، به برابري زن و مرد كه ـ ريشه در فرهنگ كهن ايران دارد ـ حزب جنبش مردمي
و خانواده هستي بنيادي ) مادر همسر و (  به جايگاه واالي زنان و با ارج نهادن

 نخستين گام پس . ير چادر سياه تيره بختي مي انديشد    و رهايي آنان از زجامعه 
افزوده بر . از فروپاشي حكومت فاشيست ماليان زدودن اين لكه ننگ در ايران است 

آن ، دموكراسي هنگامي كارساز مي شود كه زنان دوشادوش مردان در همه ي 
سياسي ، فرهنگي و اجتماعي با حقوق برابر نقش سازنده يي داشته فعاليت هاي 

  . باشند 
 



 ٤٧٠

ورزي  ـ  مردم آزاده ي ايران پيش از يورش تازيان و در درازاي هزاره ها با مهر3
 ، دوستي ، هم دلي و يكپارچه در كشور پهناور ايران زمين زيسته اند و به يكديگر

.  نداشته است برتري گروهي برگروه ديگر در آن جايگاهي  
 

برتري ماليان بر مردم ، شيعه بر : با هجوم تازيان ، پندارهاي جدايي افكن ديني 
سني ، مسلمان بر كافر ، مرد بر زن و بي بهره كردن اقليت هاي ديني از حق 

ي شده گزينش در بنيادهاي سياسي و اجتماعي زمينه ساز خشونت و بيدادگر
.است   

 
رقه جهان ميهني شيعه و بهايي به پراكندگي و ايجاد بيگانگان  با برپايي دو ف

اگر در گذشته توانستند . كمر بسته اند زمين دشمني ميان مردم و نابودي ايران 
   . كهن را جدا سازند با اين نيرنگ بخش هاي بزرگي از اين كشور

 
بيداد شاه و شيخ  ، نه تنها مردم سرزمين هاي كردستان ، ايالم ، سيستان و  با 

 بخش بزرگي از جامعه و ترين حقوق اجتماعي بي بهره بوده بلوچستان از ابتدايي 
و از بيمارستان ، بهداشت و آموزش وپرورش و در بينوايي زندگي كرده و مي كنند 

راه هاي شوسه كمترين نشاني نبود ، اين دولت ها با نيروي سركوب خود فرياد 
. و مي كنند خشم حق طلبانه مردم را در حلقوم خفه كرده   

كشتار مردم كردستان در بيدادگاه نظامي در پادگان خانه در نزديكي اشنويه و 
كشتار مردم ممسني با اعزام نيروي نظامي به اين سرزمين در دوره ي شاه و 

بلوچستان و در تهران و شهرهاي بزرگ و به ويژه در كشتار مردم بي پناه 
يداد اين حكومت هاي خودكامه است بكردستان در حكومت ماليان نمونه هايي از   

 
اين نامردمي ها ، آن چنان خشم مردم آزاده ي اين سرزمين را بر انگيخته ، كه 

روز افزون ماليان و آزار تم براي رهايي از سمردم رنجديده اين سرزمين ها 
براي دستيابي به منابع زير خواستار جدايي از كشورند و كشورهاي غربي و روس ، 



 ٤٧١

در درون كشور با ستون پنجم خود و در بيرون از ،  آگاهي از خشم مردم زميني با
بر نابودي به زمزمه هاي جدايي دامن مي زنند  و در رسانه ها البي ها آنان كشور 

  .ر كمر بسته اند اين كشو
 

.  اصول برابري و آزادي دو اصل جدايي ناپذير دموكراسي در بطن آرمان ما است   
كومت فاشيست فرقه شيعه پايان  و تا دير نشده است ، به حبه هوش باشيمبايد 
 و با برپايي برابري و آزادهاي شهروندي و اجتماعي و حق حاكميت مردم داده

 كشور ، نا بساماني ها را از ميان برداريم ، آرامش ، شادي و بهزيستي را در كشور  
    .گسترش دهيم 

  
الريسم ، نخستين گام براي برپايي سكوپس از فروپاشي حكومت دينمدار ، ـ   4

برپايه ي اين انديشه ي سياسي ، بايد به دخالت دينمداران در . دموكراسي است 
 و اموالي را كه به زوربنيادهاي سياسي و اجتماعي و زندگي مردم پايان داده شود 

و نيرنگ به دست آويز وقف از آن خود كرده اند ، از آنان پس ) فتواي كفر والحاد( 
.رفته شود گ  

 بر آن است ، كه با رايزني و هم پرسي با جوانان ، كه در حزب جنبش مردمي
نقش بزرگي ، كه دارند ، آنان را به درازاي حكومت بيداد آسيب بسيار ديده اند ، 

 ماليان دغل با فريب مردم نا آگاه و گرفتار خرافات ، در آرزوي  تاآگاه ساخته
و دخالت در زندگي مردم ياسي و اجتماعي ادهاي سبه بنيدوباره دست يابي 

  .نباشند 
 

روزنامه ها و .  ـ  آزادي انديشه ، گفتار و رفتار بن مايه ي دموكراسي است 5
رسانه ها بايد با برخورداري از استقالل و آزادانه رويدادها و ناراستي ها و رفتارهاي 

. بازگو كرده و از دموكراسي پاسداري كنند دسرانه را خو  
 همين راستا ، نويسندگان و انديشمندان بتوانند برداشت هاي سياسي خود را در

. نبايد به اين آزادي آسيب برسد نوشته و منتشر كنند و به هيچ دست آويزي  



 ٤٧٢

 
 نگر به نقش بنيادي آزادي روزنامه ها و رسانه ها ، بسياري از كارشناسان حقوق با

.موكراسي مي دانند اساسي ، مطبوعات و رسانه ها را ركن چهارم د  
 

 مخوف ترين حكومت دينمدار در  روي زمين است ،  ـ حكومت  فرقه شيعه ،6
براي پايندگي خود يك نيروي سركوبگر يك ميليوني سپاه پاسدار و بسيج ، نيم 

را ) ها معروف به لباس شخصي ( ميليون نيروهاي انتظامي و مامورين و ا و ا ك 
ست  رپوش گذاشتن بر چهره اين حكومت فاشيو براي سبه جان مردم انداخته 

بي هاي خود مي پردازند و براي دامن زدن به جنگ ساالنه يك ميليارد دالر به ال
هاي فرسايشي ميليارد ها دالر هستي اين كشور را در لبنان ، سوريه و عراق بر باد 

. مي دهد   
  

تاراج منابع زير در اين سيه روزي ها ،  بيگانگان براي تامين سود زيادي كه در 
زميني ايران و دست اندازي به بازار مصرفي ايران دارند ، از اين حكومت بيداد 

  .پشتيباني مي كنند 
  

شور بختانه تني چند از سر سپردگان آنان با برپايي كنفرانس هاي بي محتوا  در 
شوراي سازش و "  به راه انداختن استكهلم ، نيويورك ، بروكسل و پاريس و

 ،  مردم نا آگاه را براي سازش با ماليان و شركت در انتخابات "با ماليان مماشات 
در ايران تشويق مي كنند و با سرگردان كردن مخالفين و بدنام كردن انديشمندان ، 

  .از برپايي جنبش مردمي جلوگيري مي كنند 
 

نابودي حكومت ماليان دغل پس از كه  جنبش مردمي بر اين است ،حزب آرمان 
با يك برنامه ريزي اقتصادي ، ميلياردها  از ميان برداشتن نيروهاي سركوب ، و با

دالر صرفه جويي شده را براي خودكفايي صنعتي و كشاورزي و آباداني و ايجاد 



 ٤٧٣

كار تخصيص داده و  به ورشكستگي اقتصادي كشور و بينوايي كشاورزان ، 
. كارگران و كارمندان دولت پايان داده شود   

 
يع عادالنه ثروت ، منابع توليد و فراهم كردن كار براي همه ي شهروندان  ـ  توز6

براي . و از ميان بردن تبعيض در اين زمينه ، يگانه راه تحقق برابري مردم است 
انجام اين كار بزرگ ، پس از فروپاشي حكومت پوشالي ماليان ، بايد شكاف ژرف 

 تاراج (د حكومت خودكامه ديني  ميان برداشته شود ، شكافي كه از فساطبقاتي از
 گرفتن  آمده است و پس گرفتن پول هاي تاراج شده و به وجود )خزانه كشور

از ميان برداشتن ماليات مستقيم از كاالهاي در آمد و ماليات تصاعدي بر دارايي و 
. حياتي روزمره مردم مي باشد   

 
 ايتاليا و  ، به سان حكومت فاشيست ـ  حكومت هاي خودكامه فرقه شيعه7

نازيسم آلمان و شوروي ، براي فريب مردم نا آگاه و خوش باور ، با نوشتن قانون 
 و با انتخابات نمايشي هاساسي و بنياد هاي سياسي ، كه هرگز از نوشته فراتر نرفت

  )كه تنها در حكومت دموكراسي هستي مي يابد( و با يدك كشيدن نام جمهوري 
كراسي مي خوانند و بر اين زشتكاري پافشاري ، حكومت هاي خودكامه را دمو

كرده و مي كنند و با برپايي احزاب دولتي و فرمايشي به دست سرسپردگان خود ، 
.ند ه احزب را كه گوهر دموكراسي است به ابتذال كشيد  

   
 ، براي آمدهاي نفت و گاز را تاراج كرده و مي كند  ـ  خامنه يي نه تنها در 8

 ميليارد 200و با دريافت كميسيون هاي غير قانوني ، بيش از خوشايند بيگانگان 
دالر هستي كشور را براي ساختن بمب هسته يي به باد داده است و براي ساختن 
مركز انرژي هسته يي در بوشهر و خوزستان ،  ميلياردها دالر به اربابان خود داده 

.است   
كومت خودكامه شي ح پس از فروپاحزب جنبش مردمي ، خويشكاري مي داند ، 

 نابودي مردم ايران و ن و از حادثه به سان چرنوويل و ژاپديني ، براي جلوگيري



 ٤٧٤

منطقه خاور ميانه ، بايد با همكاري سازمان بين المللي انرژي هسته يي ، اين 
. تاسيسات را تعطيل كرده و از ميان بر داشته شوند    

  
ده ي جوانان خواستار آن است جنبش مردمي با آگاهي به نقش سازن ـ   حزب 9 

 ، بايد با  بشود برپايي و استواري دموكراسي ، كه آموزش وپرورش زمينه ساز
همگاني و رايگان كردن آموزش و پرورش از كودكستان تا پايان دوره ي دانشگاه  

.  و آموزش حرفه يي متناسب با نياز صنعتي كشور گام بنيادي بر داشته شود   
  

ارج نهادن به فرهنگ و . ردم وآزادي را به ارمغان مي آورد فرهنگ ، يگانگي م
ميهني ) وظيفه ( جلوگيري از تبديل آن به يك فرهنگ تحميلي يك خويشكاري 

ارزش هاي فرهنگي ، هنر و نقش هنرمندان و بازسازي فرهنگي كه .  است 
ايد دينمداران به نابودي آن كمر بسته اند و شناخت ارزش هاي فرهنگي  ايران ، ب

  .به گونه يي بنيادي دنبال شود 
  

 سال گذشته ماليان مردم ستيز با دست اندازي به دادگستري 35 ـ  در درازاي 10
باديه نشينان ،  هزاران به شيوه ي و دزدي هاي نجومي و اعمال كيفرهاي بدني 

د و نه ا كرد و هزاران خانواده را بي خانمان پناه را به چوبه هاي دار آويختهايراني بي
  .را به ابتذال كشيدند داد و دادگري ها با اين نامردمي 

  
 برپايي داد و  به اصول بنيادي دادگستري براي ، با ارج نهادنحزب جنبش مردمي
 است ، كه دادگستري با برپايي دادگاه هاي مستقل در سراسر دادگري خواستار آن 

ته باشند و استخدام كشور  ، به گونه يي كه همه ي شهروندان به آن دسترسي داش
قضات تحصيل كرده كه دانشكده ي حقوق را به پايان رسانيده اند ، بتواند تضمين 

ر آن بالدرنگ افزوده ب. كننده حقوق شهروندان در برپايي داد و دادگستري بشود 
كيفرهاي بدني ، اعدام ، سنگسار و كيفرهاي انتقامي و واژه پندارهاي واپسگراي 
ز فرخويي كه ناسزاگويي به مردم ايران است به دور انداخته هاي زشت و به دور ا



 ٤٧٥

ي قوانين مدني ، بارزگاني و كيفر، شود و در چند كميسيون با همكاري حقوقدانان 
.   برپايه ي حقوق كشور هاي آزاد جهان نوشته شود ، آيين دادرسي مدني و كيفري 

وانكاو ، روان پزشك ، افزوده برآن دادگستري با اجراي سياست كيفري با همكاري ر
 دان ، زندانيان  را براي بازگشت بهمدد كار اجتماعي و آموزش حرفه يي در زن

  .   زندگي در جامعه آماده سازد 
  
 ـ  براي نگهداري محيط زيست ، باز سازي جنگل ها و مراتع  از ميان رفته و 11 

رشيدي و آسياب جلوگيري از بهره برداري خودسرانه منابع طبيعي ، بايد انرژي خو
هاي بادي مورد بهره برداري قرار گيرد و انرژي هسته يي كه جان ميليون ها تن 

  .مردم را به خطر انداخته است ، بايد به فوريت برچيده شود 
  

 ـ  دموكراسي سياسي ، اقتصادي و دموكراسي نمايندگي در بنيادهاي سياسي و 12
زينش راه كارهاي سازنده در جامعه  اجتماعي بايد ،  رايزني و هم پرسي را براي گ

  .برپا كند 
  
حاكميت  مردم .  خواهان عدم تمركز قدرت است   ـ  حزب جنبش مردمي13 

استان ها و روستا ها بايد بابرپايي انجمن هاي استان ها  و شهرها و روستا ها  و 
اختيارات گسترده در زمينه ي آموزش و پرورش ، آموزش حرفه يي ، بهداشت ، 

ان ، راه ، آباداني شهرها وروستا ها و مسكن براي همه ، توسعه ي اقتصادي ، درم
 جنبش حزب . افزايش توليد مواد غذايي و ساختن كارخانه ها وصنايع داده شود 

خواهان يك دولت سامان دهنده است ، كه از برابري و توازن مالي در استان ي مردم
  .اري كند ها در يك دموكراسي محلي فعال و نوآور پاسد

  
 برخاسته از ميان مردم است و به اعضاي خود ارج مي  ـ حزب جنبش مردمي14

روشن و آزاد را ميان هموندان سازمان مي دهد و خواهان ي نهد و رايزني و هم پرس
همكاري و كوشش اعضاي حزب  در مسئوليت هاي حزبي در همه ي ارگان هاي 
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رايزني و هم پرسي و ن برنامه ها با مود ها و نوشتتصميمات ، رهن. حزب مي باشد 
ب جنبش حز. برپايه ي خرد انجمني است  و با راي هموندان انجام مي شود 

  .   ازفرخويي سياسي هموندان حزب پاسداري مي كند مردمي
   

از آن جا كه حزب گوهر بنيادي دموكراسي است . هموندي در حزب آزادانه است 
 با بهره مندي از دانش خود ، با هموندي و هموندان حزب و به ويژه جوانان بايد

تا حزب فراگير شود و به . گزينش در دبيرخانه حزب به آن جان تازه يي بخشند 
بدون شك هنگامي كه حزب  . گانه  نقش سازنده ي حزب آشكار شود كشورهاي بي

به قراردادهاي بين المللي پاي بند بوده و خواهان همكاري و دوستي با همه 
جهان و به ويژه خاور ميانه باشد ، كشورهاي بيگانه حكومت فاشيست كشورهاي 

  . روي مي آورند ي مردمهم كاري با حكومت فرقه شيعه را رها كرده و به 
   
   

  
ني دگرگوني هم آهنگ با دگرگو خواهان  پويايي و،    ـ حزب جنبش مردمي15

خود به خودي  ، كه دگر گوني ها در جامعه هاي اجتماعي است و نيك مي داند 
و با  پندارهاي دروغين . نيست و تنها با خواست شهروندان به انجام مي رسد 

سرنوشت ، ايمان و ابدي بودن قوانين ديني كه با برابري ، آزادي ، حق حاكميت 
  .مردم در ستيز است ، رويارويي مي كند 

  
مزد عادالنه  ـ  كار شرافتمندانه ، در جامعه حق بنيادي مردم است ، و شايسته 16 

. استادي در هركار يك هدف بنيادي است . و حقوق تضمين شده مي باشد 
. كارآموزي حرفه يي ، زمينه ساز يافتن كار شايسته و موقعيت اجتماعي مي شود 

مدت كار بايد به گونه يي باشد ، كه شهروند بتوانند ، از ارزش هاي فرهنگي ، 
هر شهروند پروانه دهد ، كه زندگي خود تفريحات سالم و ورزش برخودار شود و به 

  .را سامان دهد و در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي شركت كند 



 ٤٧٧

  با جامعه يي كه در آن گروهي به آساني سود مي برند مي ،مردجنبش حزب 
وگروه هاي ديگر از كار و كوشش در جامعه بي بهره شده و براي گذران زندگي با 

الف است و با آن مبارزه مي كند وخواهان جامعه يي دشواري روبرو مي باشند ، مخ
است كه همه ي شهروندان با انجام كار شرافتمندانه ، از آزادي و برابري و زندگي 

  .مرفه برخوردارشوند 
    
  
 برخاسته از ميان مردم است و در راستاي برپايي ـ حزب جنبش مردمي ،17 

گسستني دارد ، اين پيوند از دوره  پيوندي نات مردمي با مردم آزاده ي ايران حكوم
ي كشمكش هاي سياسي و پايمردي براي به دست آوردن حقوق اجتماعي زنان 

 .ومردان و داد و دادگري هستي يافته است 

  
 خواستار رايزني و هم پرسي پيوسته وهميشگي با ـ حزب جنبش مردمي ،18

ستقالل آن ها با ارج نهادن به او جنبش هاي سياسي ، سنديكاها ، انجمن ها 
 .خواهان هم آهنگي در اين جنبش مردمي است 

  
برآزادي مردم جهان ارج مي نهد ، و از نقش سازمان ـ  حزب جنبش مردمي ، 19

ملل و سازمان هاي بين المللي براي كاهش دادن به تشنجات  برپايه ي داد و 
  .دادگري و برابري مردم در جهان ، پشتيباني مي كند 

  با ارج نهادن به دوستي و استقالل كشورها ، باهرگونه ،حزب جنبش مردمي 
در . مداخله در زندگي سياسي كشورها به هردست آويزي كه باشد ، نا هم آوا  است 

راستاي اين انديشه بر آن است پس از فرو پاشي حكومت بيداد ديني ، پندارهاي 
در  بي هدف و جنگ هاي فرسايشي وجدايي افكن ديني را كه زمينه ساز تنش ها 

خاورميانه شده است ، به دور انداخته  و مهر و دوستي را با همه ي كشورهاي 
  .خاورميانه برپا سازد 

      



 ٤٧٨

 فرهنگي با  هاي خواهان دوستي و همكاريحزب جنبش مردمي ، ـ 20
 .كشورهاي پارسي زبان همسايه است 

 

  
  
    

  
  
 
 
 
 
 
 
 

پيش نويس اساسنامه حزب   :  3پيوست   
 
 

امه حزب  جنبش مردمياساسن  
 

:پيش گفتار  
دموكراسي هنگامي برجاي مي ماند ، كه احزاب آزاد و مستقل با شركت در 

در غيراينصورت . بنيادهاي سياسي كشور، نقش سازنده يي داشته باشند 
.دموكراسي از ميان رفته ، اوليگارشي وخودكامگي جاي آن را مي گيرد   

 حزب يا احزاب از سوي بيگانگان و شاه برپاي از تصويب قانون مشروطه ، تا امروز
مي شدند، و چون از نظرمالي و فعاليت ها  تابع آن ها بودند ، به جاي پاسداري از 



 ٤٧٩

حقوق مردم ، زمينه ساز دست اندازي بيگانگان در كشور شده و مردم از حقوق و 
.آزادي بي بهره و كشور به نابودي كشيده شد   

قالل حزب ، بايد نيازهاي مالي حزب از شهريه ي براي تضمين اصل آزادي واست
دبيرخانه حزب ، در كنگره ساالنه . ساالنه هموندان ودهش ايرانيان تامين  شود 

شمار هموندان و شهريه ها و همچنين دهش ايرانيان را بايد گزارش دهد  و اين 
.گزارش از سوي هموندان حزب بايد قابل كنترل باشد   

 
  مردميحزب جنبش:  ـ نام  1
 

هر ايراني آزاده  خواهان حكومت .   ـ هموندي در حزب براي ايرانيان آزاد است 2
، پس از خواندن اساسنامه و آگاهي از روش كار و شيوه ي ) دموكراسي ( مردمي 

پذيرفتن راه كارها كه با رايزني و هم پرسي انجام مي شود ، مي تواند برگ 
له بانكي به نام        ساالنه را با چك يا حوا يورو شهريه 15هموندي را پر كرده و 

شنودي و شادباش دفترحسابداري حزب ، با خ. بفرستد  » حزب جنبش مردمي« 
.را به آگاهي او مي رساند و دريافت هموندي پذيرش هموندي ،   
 

 ـ هموند حزب هنگامي مي تواند ، هموند حزب ديگري شده و يا بشود ، كه آن 3
هاي سياسي با يكديگر كومت مردمي باشد و براي فعاليت حزب داراي آرمان ح

.ند و  برابر اين پيمان هموند مي تواند از آن حزب پشتيباني كند پيمان بسته باش  
و ناهم آوايي با هموندي كه  اين شرط را ناديده بگيرد ، براي جلوگيري از تنش 

م را به آگاهي او ، از حزب كنارگذاشته مي شود و دبيرخانه  حزب اين تصميآرمان 
اگر هموند حزب با ارايه دليل نشان دهد كه پيوندي با حزب  ديگري . مي رساند 

دبيرامور هموندي پس از بررسي ،  . ندارد ، دبيراول حزب دستور بررسي مي دهد 
        درخواست هموندي  را به دبيرخانه حزب مي فرستد ، اگر اكثريت دبيران 

رند ، دوباره به هموندي حزب درمي آيد و پيشينه ي ذيدر خواست هموندي را بپ
.هموندي وي برجاي خواهد ماند   



 ٤٨٠

 
ايرانيان هواخواه دموكراسي ، كه با دهش خود ، حزب را ياري مي كنند ، در 

.تصميمات حزب حق دخالت ندارند   
 

.دست كم سال داشته باشد 18ـ درخواست كننده ي هموندي بايد 4  
 

 رويدادها ، برداشت ها و ديدگاه هاي خود را بازگو مي   ـ هموندان آزادانه 5
.  كنند   

  
 ـ حزب ، رويدادها ، بررسي ها ، برداشت ها و خبرها را دست كم ماهي 6

.يكبار به آگاهي هموندان مي رساند   
 

ـ تصميمات حزب در همه زمينه ها به پيشنهاد دبير اول حزب بر پايه ي 7
ولي تصميمات در باره ي پيشنهادهاي اكثريت تناسبي گرفته مي شود ، 

سياسي ، مشاركت در امور مالي و تغيير اساسنامه برپايه اكثريت نسبي است 
 . 
 

ـ  كنگره حزب باالترين ارگان حزب است وسالي يكبار برگزار مي شود ، 8
دبير اول حزب همزمان با نوشتن روز وجاي برگزاري ، هموندان حزب را آگاه 

.مي كند   
 

 عضو مي باشد ، و باراي اكثريت تناسبي 7 ي حزب داراي ـ كنگره9
.هموندان برگزيده مي شوند   

 
ـ پس از پايان كنگره تا تشكيل كنگره بعد ، كنگره ، شوراي حزب را كه 10

هموندان اين شورا .  دبير مي باشد ، با اكثريت تناسبي بر مي گزيند 6داراي 



 ٤٨١

 به دست آورده ، به سمت دبيراول از ميان خود ، دبيري را كه بيشترين آرا را
.حزب بر مي گزيند   

 
 سال در حزب پيشينه دارند وشهريه ي ساالنه 2ـ همونداني كه دست كم 11

را پرداخت كرده باشند ، مي توانند، كانديداي نمايندگي در كنگره و شوراي 
.گزينش نامزدها با راي اكثريت هموندان انجام مي شود . حزب شوند   
 دور نخست گزينش همه ي هموندان مي توانند در كنگره شركت تبصره ـ در

.كرده و نامزد شوراي حزب شوند   
 

ـ  براي برپايي دموكراسي در گزينش نمايندگان كنگره و شوراي حزب ، 12
در هر كنگره يك سوم  اعضاي آن ها جاي خود را به برگزيدگان آن سال 

د ، در كنگره و شوراي حزب واگذار مي كنند ، تا هموندان برگزيده  بتوانن
.نيزنقش فعال داشته باشند و تناوب كه الزمه ي دموكراسي انجام شود   

 
ـ   اساسنامه ي حزب و شمار اعضاي كنگره و شوراي حزب متناسب به 13

.نيازها و افزايش شمار هموندان با راي كنگره ساالنه تغير مي كند   
 

وشتن نامه مي تواند ، از هموندي در ، با ن ـ  هر هموند ، هر زمان كه بخواهد14
. حزب كناره گيري كند   

 
 ـ هر هموند ، كه در پايان يك سال از پرداخت شهريه ي ساليانه 15 

 1خودداري كند ، دفتر حسابداري حزب ، از هموند درخواست مي كند كه تا 
ماه شهريه ي ساالنه را پرداخت كند ، اگر درپايان يك ماه با وجود دريافت 

.مه ، از پرداخت شهريه خودداري كند ، از هموندي حزب بركنار مي شود نا  
 هر زمان كه 15 و 14هموند كناره گيري كننده و بركنار شده در بندهاي 

. بخواهد ،  با پركردن  برگ هموندي ، مي تواند درخواست هموندي كند   



 ٤٨٢

  
از سوي ) اريدبيرخانه ، دفترهموندان و دفتر حسابد( ـ سازمان اداري حزب  16

هموندان برگزيده مي شود، و دبيراول حزب با نظارت فعاليت ها ، آنان را ياري مي 
.دهد   

 
 ـ نمايندگي در نهادهاي سياسي واداري خويشكاري مردمي است ، 17

نمايندگان حزب نمي توانند، به هر دست آويزي كه باشد ، از خزانه حزب 
.هزينه كنند   

 
  
 
 
  
 
  

   
  

            


