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  )ره(خمينياي امام  بر فرمان هشت ماده تحليلي
  

   1احمد عرب عامري
  

   چكيده
الجرم تغيير و تحوالتي را به دنبال خواهد داشت كه اين تغييرات بر اساس رويكرد جديدي كه بر آن جامعه حاكم  انقالبيهر 

انقالب اسالمي ايران نيز از اين قاعده كلي . بودخواهد شد، در نهادهاي سياسي و اجتماعي و حقوقي آن اجتماع تأثيرگذار خواهد 
مستثني نبوده و تغييراتي را به وجود آورد كه تأثير شگرف آن را در نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي و حقوقي شاهد بوده و 

غيير با دقت و ين مرحله تغييرات مرحله گذر از يك سيستم حقوقي به يك سيستم حقوقي جديد است كه اگر اين تتر مهم. هستيم
انقالب اسالمي ايران بنا به فرهنگ . ناپذيري را متوجه وضع جديد كندهاي جبرانمطالعه انجام نشود، ممكن است زيان

وضعيت جديد كشور و ضرورت . نمود تا از اين مرحله با سرافرازي عبور كند استكبارستيزي آن توجه بسيار زيادي را طلب مي
گذاري و ناكارآمد بودن قوانين و مقررات نظام سياسي گذشته در وهله نخست نوعي نابساماني سياسي اصالح سيستم اداري و قانون

اجتماعي را به وجود آورد و اين وضعيت خطراتي را متوجه اصل نظام نوپا نموده بود كه حضرت امام خميني با تدبير پيامبرگونه 
بند تنظيم شده بود، از اين جهت به  8اين فرمان كه در  .رورياتي نمودين را متوجه ضمسئولخود وارد صحنه شده و با فرماني همه 

اين فرمان از جهات مختلف قابل بحث و بررسي است و نكات ارزشمندي دارد كه با تطبيق آن با شرع . اي گفته شد ماده 8آن فرمان 
رمان قواعد حاكم بر مباني حقوق اسالمي و در اين ف. باشد مقدس و موازين حقوق عرفي، زواياي مختلف آن قابل كشف و تبيين مي

مسلمان و حرمت اصول مسلم قانونگذاري از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل تفكيك قوا، قاعده فقهي حرمت مال 
حقوقي به طور كلي اين فرمان شامل چند محور بسيار مهم است كه بايد از نظر موازين . كيد قرار گرفته استعرض مسلمين مورد تأ

مورد بررسي قرار گيرد؛ از جمله ضرورت اصالح سيستم اداري و در رأس آن سيستم قضايي كشور، اصل قانوني بودن جرم و 
هاي غير قانوني ها و بازدداشتمجازات، حرمت جان و مال و آبروي مسلمانان، جلوگيري از هتك حرمت افراد و منع از دستگيري

  .در اين تحقيق برآنيم تا موازين فقهي و حقوقي اين فرمان تاريخي را مورد بررسي قرار دهيم .دهدرا مورد تاكيد قرار مي... و
  اي، امام خميني، جرم، مجازات، دستگيري خودسرانه ، قانون شرع ، قانون اساسي فرمان هشت ماده: واژگان كليدي

  
  مقدمه 
دانست، زيرا اين انقالب بدون صر حاضر هاي ع گذارترين انقالبب اسالمي ايران را بايد يكي از تأثيرانقال

هـاي مقدسـي شـكل     گونه حمايت و پشتوانه خارجي و به دست مردم ايران و براي تحقق اهداف و آرمان هيچ
ت داشـت، انقالبـي كـه    گرفت كه ريشه در احكام نوراني اسالم و فقه شيعه و سيره اهل بيت عصمت و طهـار 

تاريخي انبيا و اوصياي الهي و تربيت اسالمي را شعار خود قـرار  هاي  گرايي و بازگشت به سنتمعنويت و خدا
هاي  هاي مسلمان دير زماني بود كه انديشه زيرا ملت. داده تا الگوي مناسبي براي ساير كشورهاي مسلمان باشد

                                                            
 گرمسار نور پيام دانشگاه علمي هيات عضو -1
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سياسي جديد را تجربه ننموده و محققان حوزه علوم انساني تمدن اسالمي تنها چشم به دستاوردها و نظريـات  
اما ناگهان ملتي با تكيـه بـه    .سپردند ها را به حافظه خود مي انشمندان مغرب زمين دوخته و نظريات علمي آند

ديدي جهاي موجود را مقهور خود نمود و ايدئولوژي  استه و تمامي قدرتخپا ه احكام نوراني كتاب و سنت ب
ي كه بر پايه مردم ساالري ديني بنا نوع حكومت جديد ؛گذاري نمودند پايه» جمهوري اسالمي«تحت عنوان  را

ـ  اي بود، توده كننده و تعيين جايي كه نقش رهبري در اين انقالب نقش ممتاز از آن. گرديده بود ه هاي اجتماعي ب
  . كه بايد همواره گوش به فرامين رهبري سپرده و راه خود را به پيش برند خوبي دريافتند

دادند كه اهميـت   ه ميي را ارائهاي مواره تذكرات و راهنماييرهبري انقالب، براي هدايت صحيح انقالب ه
گردد كه اگـر هـدايت الهـي رهبـري و      شود و مشخص مي ها، كم كم آشكار مي اين فرامين بعد از گذشت سال

شـد، حـوادثي كـه در مسـير      ملت ايـران نمـي   راهگشايشباهت با الهامات غيبي نبود،  ايشان كه بي دستورهاي
پـس اتحـاد و يكپـارچگي     .پيوست هر يك براي از بين بردن زحمات مردم ايران كافي بود يوقوع مه انقالب ب

و احكـام  ) ره(بـدليل امـام خمينـي    بنيانگذار انقالب اسـالمي، قـدرت رهبـري بـي     هايملت، اطاعت از دستور
قـالب  هايي بودند كه در اتصال بـه يكـديگر، بقـاي ان    كتاب و سنت و شرع مقدس اسالم، همه حلقه اهگشاير

  .اسالمي را تضمين نمودند
هـاي اجرايـي    يه و تمام ارگـان خطاب به قوه قضاي 24/9/1361در ) ره(ترديد فرمان حضرت امام خميني بي

سـاز   هـاي دولتـي، يكـي از تصـميمات سرنوشـت      كشور در مورد لزوم اسالمي شدن قوانين و عملكرد دستگاه
آن نياز مبرم داريم و ياد بود، بلكه همواره به عمل به ميت زرهبري بود كه نه تنها در آن مقطع تاريخي داراي اه

بر اين اعتقادند كه اوالً در اين كشور انقالب رخ داده و اين ) ره(امام حضرت .هاي ما باشد نياز همه زمان شايد
اند  داده يأتقريباً همه مردم ايران به آن ر رفراندومانقالب با پشتوانه و خواست مردم به انجام رسيده و در يك 

اي از اين تغييرات اصالح قوانين و مقررات زمان  اند و بخش عمده و ثانياً همه خواستار تغيير وضع موجود بوده
. سـاخت  هاي دولتـي ظـاهر مـي    ين نمود خود را در دستگاه قضايي و ارگانتر بيشرژيم طاغوت بوده است كه 

گذشته اسـت، ادارات آن همـان ادارات گذشـته     شي است كه قوانين آن همان قوانينچگونه انقالب و جنبپس 
  اند؟ است، مگر مردم به دنبال تغيير اوضاع و قوانين و مقررات نبوده

معـروف گرديـد، بـه    ) ره(اي حضـرت امـام   ماده 8در اين فرمان كه به فرمان ) ره(امام بدون ترديد حضرت
  . ي مردم برآورده شودها كردند باالخره بايد خواسته دنبال همين تغيير بودند و احساس مي

  
 ادبيات موضوع

هاي بسيار زياد و علمي دارد، چرا كه حضرت امام قبل  جايي كه موازين علمي اين فرمان نياز به بحث از آن
هاي فقهي و حقـوقي   رهبر انقالب اسالمي باشند يك فقيه و حقوقدان بزرگ اسالمي بودند كه ديدگاه كه ايناز 

به موضـوع  اي  تواند اشاره كنم كه اين تحقيق تنها مي شود، اعتراف مي ها تدريس مي ايشان هم اكنون در دانشگاه
ام از نتيجه تحقيقـات ديگـران    باشد، لذا در اين تحقيق نتوانستهاي از خرمن دانش آن مرد بزرگ  خوشهداشته و 

هاي فقهـي بزرگـاني    هاستفاده نمايم ولي براي بررسي فقهي و حقوقي اين فرمان ناگزير شدم تا به دانش و يافت
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محقق داماد تحقيقات دكتر  ، ، رسائل شيخ انصاري)ره(تحرير الوسيله امام خميني ،چون شهيد اول و شهيد ثاني
  .وسائل الشيعه و ساير منابع معتبر مراجعه كنم ، در قواعد فقه

  
  مسئله بيان

و تطبيق  )ره(ضرت امام خمينياي ح آنچه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته، بررسي فرمان هشت ماده
، امـري مقطعـي و بـراي زمـاني      پندارند ايـن فرمـان   چرا كه برخي مي .آن با اصول مسلم فقهي و حقوقي است

به عبارت ديگر در اين تحقيق بر آنم تا به دو پرسش اساسي در رابطه با ايـن فرمـان پاسـخ     ؛خاص بوده است
  :دهم

  ؟مبناي فقهي و حقوقي اين فرمان چيست) 1
آيا كاربرد اين فرمان براي زمان خاصي بوده و اعتبار آن موقـت و مربـوط بـه زمـان حيـات حضـرت امـام        ) 2

 هاي بعد نيز مجري است؟ باشد يا اينكه در زمان مي

  
  روش مطالعه

اي حضـرت   ام، زيرا قصد دارم فرمـان هشـت مـاده    اي استفاده كرده در اين تحقيق از روش موردي و زمينه
ها در نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران محسـوب       گذاري بررسي كنم كه در واقع يكي از اولين قانونرا ) ره(امام
عالوه بر آن به دنبال اين هستم تا موازين فقهـي و حقـوقي آن را مـورد تحقيـق قـرار داده وآن را بـا       . شود مي

 سـناد و مـدارك  آوري اطالعـات از روش بررسـي ا  روش گـرد  بنـابراين در  .موازين حقوقي جديد تطبيق دهم
  .گيري شده است بهره) كتابخانه -آرشيو(
  

  هاي تحقيق  يافته
  :هاي اين تحقيق در دو محور عمده مورد بررسي قرار گرفته است يافته

 اي ماده 8اهداف فرمان  -1

 محورهاي بررسي فقهي و حقوقي اين فرمان -2
  

  اي  ماده 8اهداف فرمان 
 در«: فرماينـد  كننـد و مـي   هدف و مقصود خود را روشن ميدر مقدمه اين فرمان، ) ره(حضرت امام خميني

 نمـودن  جانشـين  لزوم و قضايى هاى دستگاه ويژه هب دولتى هاى ارگان تمام نمودن اسالمى لزوم به تذكر تعقيب
 جميـع  بـه  تـذكراتى  است الزم سابق، جبار رژيم طاغوتى احكام جاى به اسالمى جمهورى نظام در هاللّ احكام

اين عبارت گوياي اين است كه ايشان نسبت به انجـام   ).139ص ،17ج ،امام صحيفه(».شود داده امور متصديان
اند و گويا قبل از صدور اين فرمان تذكراتي داده بودند كـه ايـن تـذكرات نتيجـه      اي داشته تغييرات اهتمام ويژه

اي كه ضرورت ايـن   اي عمدهبنابراين محوره .شود مورد نظر را حاصل ننموده و نهايتاً چنين دستوري صادر مي
  :دستور را ايجاد نموده است به اين شرح است

  



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه سيبرر ملي كنگره 

 

4  

  هاي قضايي هاي دولتي به ويژه دستگاه لزوم اسالمي كردن تمام ارگان -1
واي قضاييه هاي دولتي در قالب ادارات تابعه ق هاي سياسي و مردم، دستگاه طور طبيعي نقطه تالقي نظامه ب 

اجراي عدالت و رسيدگي به تظلمات مسئول محاكم دادگستري را شامل شده و  يه كهقوه قضاي. و مجريه است
دهند و  هاي اجرايي است، شالوده نظام سياسي را تشكيل مي ها و دستگاه است و قوه مجريه كه شامل وزارتخانه

چرا كـه   ؛نداي برخوردار اگر تغييري قرار است در نظام سياسي اتفاق بيفتد، اين دو بخش از اولويت بسيار ويژه
كننـد و اگـر كـارگزاران و     مردم از ديدن كارگزاران نظام سياسي در مورد ماهيت يك نظام سياسي قضاوت مـي 

قوانين و مقررات قبل و بعد از انقالب تغييري ننموده باشد، مردم قضاوت خواهند كرد كه زحماتشـان بيهـوده   
بسـيار مهـم همـواره مـورد نظـر       مسئلهترديد اين  بدون. شد بوده است و باالخره بايد تغيير از جايي شروع مي

داشتند و پيوسته راجع بـه اصـالح امـور و انجـام     تأكيد بوده و در بيانات خود همواره بر آن ) ره(امام حضرت
  :زيرا؛ دادند تغييرات اساسي تذكر مي

  

ين تغييرات بودنـد  همه مردم ايران در رفراندومي كه انقالب اسالمي نام داشت شركت كرده و خواستار ا) الف
بيني مجدد نمـوده و محورهـاي مهـم و اساسـي آن را     انقالب را باز هاي عصر ها و خطابه شعارها و بيانيهواگر 

نماينـدگان  گـذار در واقـع از    دانيم كه قواي قـانون  و مي شويم به اهميت اين تغييرات واقف مي ،استخراج كنيم
گذاري دارند، بايد خود مردم نيز اين حق را داشته  م حق قانونگونه كه نمايندگان مرد مردم تشكيل شده و همان

 دانـد  باشند و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم يك راه تصويب قوانين را مراجعه به آراي عمومي مـي 
  ).59اصل(
  

ـ ارآي رفتـه و بـا   مردم ايران به پاي صـندوق رأ  1358 نظير در فروردين سال در يك اقدام بي) ب  98االي ي ب
ي به جمهوري اسالمي كامالً روشن و واضح است و حـداقل  أو معناي ر درصد جمهوري اسالمي را برگزيدند

هاي اجرايـي تغييـر    خواهند، ثانياً بايد قوانين و مقررات و دستگاه آن اين است كه اوالً نظام گذشته را ديگر نمي
  .دماهوي نماي

انجـام ايـن تغييـرات     ،قوقي و با توجه به خواست عمـومي توان ادعا نمود كه از نظر موازين ح بنابراين مي
عمـومي   يحقوقي است و براي رسميت بخشيدن به آن بـه آرا  امري كامالً درست و منطبق با موازين شرعي و

ضـرورت انجـام    ،بـه عبـارت ديگـر    .انـد  مثبـت داده  يدم ايران به انجام اين تغييـرات رأ نيز مراجعه شده و مر
خواست و اراده مردمـي  منبعث از تر  ختصاص به رهبر يا رهبران انقالب نداشته و پيشا ،اصالحات و تغييرات

  .تبلور پيدا كرده است 1358فروردين در رفراندوم اين خواسته آنها است كه 
  

  لزوم جانشين نمودن احكام اهللا در نظام جمهوري اسالمي به جاي احكام طاغوتي -2
خواست فردي و تصميم شخصي نبوده كه رهبـري نظـام اتخـاذ    شد، اين ضرورت، يك  بيانگونه كه  همان

بلكه اين يك خواسته عمومي بوده كه مردم در طول پيروزي انقالب اسالمي و نيز در رفرانـدوم   ؛فرموده باشند
دار بـوده   مسئوليت تحقق اين اراده جمعي را عهدهرهبري انقالب  امااند،  نمودهبر آن تأكيد  1358ماه  فروردين
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جانشيني قوانين و مقررات اسـالمي بـه جـاي     ،يكي از اين تذكرات .اند مان مناسب تذكرات الزم را دادهدر ز و
   :به دو دسته تقسيم كرد توان مي در اين رابطه قوانين و مقررات را. قوانين و مقررات غيرشرعي و طاغوتي است

ـ  اشته و شارع مقـدس  قوانين و مقرراتي كه منشأ الهي د  :)شرعي(احكام الهي -نوع اول ) 1 واسـطه  ه آنهـا را ب
   .اند تعاليم الهي پيامبران به بندگان ابالغ فرموده

قوانيني كه فاقد جنبه الهي بوده و افراد نوع بشر بدون توجه به اوامـر   :)طاغوتي(غيرالهي احكام  –نوع دوم ) 2
 .رع اختالف زيـادي وجـود نـدارد   كام شدر لزوم تبعيت از اح. اند و نواهي الهي به وضع و جعل قانون پرداخته

جـا   ها عمل شود تكليف چيسـت؟ در ايـن   اختالف نظر در انجام قوانين و مقررات غيرالهي است كه اگر به آن
برخـي در  ها بايد در اصول فقه مورد رسيدگي قـرار گيـرد و    هاي متعددي وجود دارد كه بسياري از آن پرسش

  : علم كالم و فلسفه و منطق
  ع و عمل به احكام غيرشرعي در چه صورتي صحيح است؟ترك احكام شر -
  آيا با وجود قدرت بر انجام احكام شرعي، انجام احكام غيرشرعي رافع تكليف است؟ -
اگر تكليف شرعي و تكليف غيرشرعي يكسان بود و شخص بدون توجه به حكم شرع، به حكم عرف  -

  فعل انجام پذيرفته رافع تكليف است؟ ،رجوع كرد
  رت مجزي بودن احكام غير الهي آيا حدود الهي قابل اسقاط است؟در صو -

ها ضرورت عمل به احكام اسالمي و  آيند آنكه براند  ها پاسخ داده علماي بزرگوار اسالمي به تمامي اين پرسش
ث اضـطرار و اكـراه   مگر با وجود شرايط خاص كه در مبح ،ترك عمل به احكام و دستورات غير اسالمي است

اي حكـم خـاص    مسـئله عالوه بر آن، فقهاي فريقين اتفاق نظر دارند كه خداوند براي هر  ؛اند حث كردهاز آن ب
 تنجيـز حكم يا احكامي به بندگان واصل گرديده و موجب كه گاهي و بنا بر ضرورت و مصلحتي خود را دارد 

علماي اسالمي  ،ا اين وجودب. شود تكليف شده و گاهي هم بنابر مصلحتي حكم يا احكامي به بندگان ابالغ نمي
حكمي در منابع فقه بيان شده و در كتاب و سنت ت به بحث و بررسي پرداخته كه اگر در مورد تمامي احتماال

دانند، اما اگر تكليفي نرسـيده، وجـود آن مشـكوك     و ساير منابع وجود دارد، عمل به آن را الزم و ضروري مي
اهنـد بسـت؛ اگـر بـه     خوم الهي، نهايت تالش خود را به كار كباشد، تحقيق و تفحص نموده و براي كشف ح

ها كشف نشد به اصـولي مراجعـه    خورد نمودند بر طبق آن عمل خواهند كرد و اگر واقع براي آندليل معتبر بر
كتاب و سنت و اجماع و عقل  نزد شيعه،كه  به منابع فقه ،سپس .كند ها را روشن مي خواهند كرد كه تكليف آن

و حكـم الزم را   كـرده  مراجعـه باشـد   مـي سنت منابع ديگر از جمله قباس و استصالح و استحسان اهل و نزد 
اي حكمي دارد كه بـا مراجعـه    رسيم كه خداوند براي هر مسئله بنابراين، به اين نتيجه قطعي مي. كنند كشف مي

علـم   ،به احكام ت كهيابي است؛ ليكن بحث ما در جايي اس به منابع فقه و حقوق اسالمي، قابل كشف و دست
  باشند، در اين صورت تكليف چيست؟شده  احكام منجزپيدا كرده باشيم و 

بسـياري از   الاقـل احكام و مقررات قبل از پيـروزي انقـالب و    كه اينبا توجه به اين توضيح و با استناد به 
ني بـا فـرض وجـود احكـام     اند، آيا در جمهوري اسالمي پيروي از چنين قواني ها مطابق با احكام شرع نبوده آن

ها، رافع تكليف بوده و مجراي شـرعي دارد؟ پاسـخ روشـن اسـت و بـر پايـه همـان         الهي و امكان عمل به آن
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ايگزين قـوانين و  داشتند كه هرچه زودتر بايد احكام و مقررات الهـي، جـ  حضرت امام خميني تأكيد  ضرورت
و تصميمات متصديان امور خصوصاً دستگاه قضايي  شوند تا اعمال و رفتار بندگان) طاغوتي(مقررات غير الهي

صـورت  ه اين اصالحات ب .كه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است، طبق موازين شرعي و الهي اصالح گردد
  :هاي زير خواهند بود  گسترده و در زمينه

  ...، ارث و وصيت، نكاح و طالق وايقاعاتاحوال شخصيه، عقود، : ؛ شاملحقوق مدني) الف
  ...حدود، قصاص، تعزيرات، ديات و : شامل ؛حقوق جزايي) ب
  ...اثبات دعوا و شرايط قاضي، نحوه دادرسي، ادلّه : املش ؛آيين دادرسي) ج

ـ   طـور كامـل وجـود داشـته و     ه خوشبختانه در منابع حقوقي اسالمي، قوانين و مقررات تمامي موارد بـاال ب
اند  ها پرداخته هاي درس خود به بحث و بررسي پيرامون آن هساليان سال است كه فقهاي بزرگ اسالمي در حوز

ها تدوين شده است ل فقهي و حقوقي متعددي است كه در اين زمينهو حاصل آن كتب مفص.  
  

  گويد؟ اين فرمان چه مي
 ؛استه از شعارهاي مردم در طول پيـروزي انقـالب بـود   قع پاسخ به مطالباتي است كه برخاين فرمان، در وا

محتـواي  . ي آري دادندآن رأ به 1358فروردين  12ارهايي كه در جريان پيروزي سر داده بودند و در همان شع
  : رسيدگي قرار داد مورد زمينه چندن در اتو اين فرمان را مي

ها با اولويت قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتالي عموم  تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابالغ آن -1
  . است

ها و رسيدگي به صالحيت ساير كارمنـدان و متصـديان    ها و دادگاه رسيدگي به صالحيت قضات و دادستان -2
  امور 

  .تأكيد بر استقالل و قاطعيت قضات واجد شرايط اسالمي در قضاوت و داوري -3
  .ضرورت جلوگيري از احضار و توقيف خودسرانه افراد -4
  .اصضرورت حرمت اموال منقول و غيرمنقول اشخ -5
  .هاي غيرقانوني و خودسرانه ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد و جلوگيري از بازداشت -6
  .تأكيد بر ضرورت ايجاد امنيت عمومي و برخورد شديد با عناصر مخل امنيت -7
  .بيني هيأتي براي نظارت بر حسن اجراي اين فرمان پيش -8
  
  تهيه و تدوين قوانين شرعيه ) 1

تهيـه قـوانين   «: فرماينـد  نموده و ميمان بر لزوم تهيه قوانين شرعيه تأكيد در بند اول اين فر) ره(خمينيامام 
ل قضـايي كـه مـورد    نجام گيرد و قوانين مربوط به مسائها با دقت الزم و سرعت ا شرعيه و تصويب و ابالغ آن

د كه كار قوه قضاييه به مصوبات قرار گيرس ساير تر برخوردار است در رأ بيشابتالي عموم است و از اهميت 
 .»ديگـر قـرار گيـرد    مسـائل شود و ابالغ و اجراي آن نيز در رأس خير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نتأ
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هدف روشن و مشخصي را دنبال نمـوده و  ) ره(، حضرت امام خميني در اين بند) 139، ص17صحيفه امام، ج(
اهـدافي كـه در ايـن بنـد     . فرمايند مي ارائهو قانوني آن را  كار منطقيسيدن به اين اهداف، پيشنهاد و راهبراي ر

  :باشد به شرح زير است مورد نظر مي
  

  خير يا تعطيلي قوه قضاييهأجلوگيري از ت) الف
در صورتي كه قرار بر اين باشد كه نظام سياسي بر اساس قوانين و مقـررات اسـالمي اداره شـود، نيازمنـد     

مكتب حقوقي نظام اسالمي  كه اينه عالوه ب و مقررات شرعي باشد؛ احكاممجموعه قوانيني است كه منبعث از 
با ساير مكاتب غير الهي تفاوت ماهوي داشته و در مكتب حقوقي اسالم، محور اصلي قوانين و مقررات اوامـر  

ابع بنابراين اگر قوانين و مقررات بر اساس من. باشد كه در منابع فقه مدون شده است و نواحي شارع مقدس مي
يا بايد نظام قضايي به علت فقدان قوانين و مقررات تعطيل شـده و حـداقل    :قه تدوين نشود، دو صورت داردف

بنـابراين  . جريان يابـد ) طاغوتي(احكام غيرالهي  همچناناختالل اساسي در انجام وظايف محوله ايجاد شده يا 
ان اولويت ويژه نسبت به رفع آن اقـدام نمايـد و   دارد تا به عنو رهبر انقالب را وامي ،رفع اين مشكل بسيار مهم

در ايـن رابطـه فقهـاي بـزرگ، از      .تهيه و تدوين قوانين و مقررات شرعيه است ،ترين راه رفع اين مشكل ساده
هـو وظيفـه االمـام عليـه      و: فرمايند امر قضاوت و لزوم جريان آن بر محور احكام شرع مي جمله شهيد اول در
الغيبه ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط االفتاء فمن عدل عنه الي قضـاه الجـور كـان عاصـيا      السالم او نائبه و في

تواننـد بـه جلـد     در شرح اين عبارت شهيد ثاني مطالبي دارند كه طالبان آن مـي  ).94ص ،ق ه1406، شهيد اول(
  .سوم شرح لمعه مراجعه كنند

  

  جلوگيري از عدم تضييع حقوق مردم) ب
ام بـا مشخصـات و خصوصـيات    كرده و خواستار جمهوري اسالمي بوده و بـه ايـن نظـ    مردمي كه انقالب

حق برخورداري از اجراي قـوانين و مقـررات شـرعي را داشـته و اصـوالً چنـين حـق و         اند، ي دادهاسالمي رأ
درصـد بـه جمهـوري     98يش از بنابراين رأي ب. دهد ها را تشكيل مي مبناي فكري و انديشه سياسي آن ،حقوقي

خير در اجراي اين قوانين، به نوعي ضايع شـدن  كند و تأ سالمي، اجراي قوانين و مقررات شرعي را الزامي ميا
اجراي قوانين شرعيه در جامعه سبب مشروعيت تصرفات، معامالت، عقود  ،از ديدگاهي ديگر. حق مردم است

ث از اصول و قواعد فقهي است، اجراي به عقيده بسياري از فقها كه منبع ،شده... ، اموال و مالكيت وايقاعاتو 
 ،زيرا ايـن اصـول   ؛شود تسهيل مي... بسياري از اصول از جمله سوق المسلمين، اصاله الصحت، اصاله البرائه و 
  .نمايند مشروعيت خود را از اجراي قوانين و مقررات شرعي در جامعه كسب مي

  

  كارمندان و متصديان امور ها و ها و دادگاه رسيدگي به صالحيت قضات و دادستان -  2
درخواست رسـيدگي بـه صـالحيت قضـات و      ،اين فرمان 2گذار نظام جمهوري اسالمي ايران در بند  بنيان
قرار داده تا امور، شرعي و الهي شده و حقـوق مـردم ضـايع نگـردد و بـه      ها را مورد تأكيد  ها و دادگاه دادستان

طرفي و بدون مسامحه و بدون اشـكال   متصديان امور با بيرسيدگي به صالحيت ساير كارمندان و  ،همين نحو
شود، صورت گيرد تا در حالي كـه اشـخاص فاسـد و مفسـد      هاي جاهالنه كه گاهي از تندروها نقل مي تراشي
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 )139، ص17صـحيفه امـام، ج  ( .با اشكاالت واهي كنار گذاشته نشـوند مؤثر شوند، اشخاص مفيد و  تصفيه مي
هـايي كـه در رژيـم     فرمايند كـه از بعضـي لغـزش    ميحال فعلي اشخاص است و تأكيد ايشان  ديدگاهميزان از 
از . مگر آن كه با قراين صحيح معلوم شود كه فعالً نيز كارشـكن و مفسـدند   ؛عين شود اند غمض داشتهگذشته 

هـاي ديگـر را مـورد هـدف قـرار داده و خواسـتار اصـالح آن         ديدگاهي ديگر دستگاه قضايي و ساير دسـتگاه 
بنابراين  .هاي اداري و سيستم قضايي است را كه نقطه برخورد نظام سياسي و افراد اجتماع، دستگاهچ ؛شوند مي

 و مقررات اسالمي را مشاهده كننـد؛  تغيير مورد نظر خود و اجراي احكام ،مردم بايد در برخورد با اين دو نهاد
القضـات   زيرا اگر قرار بر اين باشد كه وزير همان وزيـر و سـفير همـان سـفير و اسـتاندار و قاضـي و قاضـي       

اند و همان قوانين و مقررات را اجرا كنند، چه ضرورتي بـه انقـالب و رفرانـدوم     هايي باشند كه قبالً بوده همان
 ؛ظام اداري امري بديهي و روشن اسـت بود؟ پس اصالح سيستم مديريت و ارگان ن مواردفروردين و ساير  12

  :وجود آورده تواند چندين مشكل جديد ب زيرا ادامه اين وضع مي
  

راندوم جمهـوري اسـالمي شـركت    هاي مردمي كه در پيروزي انقالب نقش اساسي را داشته و در رف توده) الف
نقالب تا حـدود زيـادي دچـار    ها نسبت به رهبران ا كنند و اعتماد آن اند، احساس دلسردي و نوميدي مي داشته

  .شود تزلزل و شك و ترديد مي
  

دهند كـم   مانده و در منصب مديريت به كار خود ادامه مي  افرادي كه از نظام گذشته در سيستم اداري باقي) ب
  .كم اوضاع را به همان وضع سابق در آورده و اهداف متعالي انقالب را با شك و ترديد مواجه نمايند

  

خواهند آن را به شكست و نابودي بكشانند، بـا وجـود    در تالش توطئه عليه نظام نوپا بوده و ميكساني كه ) ج
  .تر خواهند شد ، نسبت به اهداف خود جدي سيستم اداري و قوانين و كارگزاران نظام سابق

  

ه بداننـد،  احساس امنيت نموده و جايگاه خود را تثبيت شدچه  چنانمديران و كارگزاران نظام سياسي سابق ) د
   .دست خواهند آورد براي ضربه زدن به نظام نوپا دريغ نخواهند كرده از هر فرصتي كه ب

  

افتـد و ايـن    خير مـي ران متعهد و وفادار به نظام به تـأ نهادسازي سياسي و تربيت مدي كه اين تر مهماز همه ) هـ
  .خود خطر بسيار بزرگي است

هـا و كارمنـدان و    چه به رسيدگي به صالحيت قضات و دادستان اي اگر ماده 8فرمان  2امام خميني در بند 
 ،هاي ديني و اخالقـي  كند، ولي با توجه به آموزه ميضرورت تصفيه افراد فاسد و مفسد تأكيد متصديان امور و 

  :و دقت است دهد كه بسيار قابل تأمل  تذكراتي به مسئولين امور مي
  .امل باشدطرفي ك ها بايد با بي رسيدگي به صالحيت) 1
  .جاهالنه صورت پذيرد يها ها بايد بدون مسامحه و بدون اشكال تراشي اين رسيدگي) 2
هـاي واهـي كنـار     تراشـي  خاص مفيد و مؤثر با اشـكال در جريان تصفيه افراد فاسد و مفسد دقت شود تا اش) 3

  .گذاشته نشوند
  .ميزان حال فعلي اشخاص است) 4
  .اند غمض عين شود هايي كه اشخاص در رژيم گذشته داشته و لغزشبايد نسبت به بعضي از اشكاالت ) 5
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  .باشند افرادي بايد تصفيه شوند كه مشخص شود در حال حاضر كارشكن و مفسد مي) 6
شود كه بنيانگذار انقالب اسالمي دقت وافري به حقوق شهروندي  با كنار هم گذاشتن موارد باال روشن مي

حتـي اگـر    ؛باشـد  به ناديده گرفتن حقوق اشخاص، حتي مخالفين خود نمي افراد داشته و در هيچ حالي راضي
دارند كه ميزان  اند مورد لطف و رحمت الهي قرار گرفته و اعالم مي ي داشتهيها برخي از افراد در گذشته لغزش

هاي گذشـته خـود    چرا كه ممكن است برخي از اشخاص نسبت به گناهان و لغزش ؛حال فعلي اشخاص است
  . بنابراين بايد مشمول عفو و گذشت نظام جمهوري اسالمي ايران واقع شوند .پشيمان باشند نادم و

  
اي كـه   بـه گونـه   ؛تأكيد بر استقالل و قاطعيت قضات واجد شرايط اسالمي در قضـاوت و داوري  -3

  .ملت از صحت قضا و ابالغ و احضار احساس آرامش قضايي نمايند
  

  ضاييبر استقالل دستگاه قتأكيد   1-3
بـر اسـتقالل   نمايند كه يكي از آنها تأكيد  به چند نكته اشاره مي) ره(امام ، حضرت اي ماده 8فرمان  3در بند 

ها با استقالل و قدرت و بدون مالحظه از مقامي، احكـام   دادگاه: فرمايند در اين رابطه مي. دستگاه قضايي است
صـحيفه  . (تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهنـد  اسالمي را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و

گويند انديشه تفكيك قوا مربوط به انديشمند مغـرب زمـين منتسـكيو اسـت ولـي در       مي )140، ص17امام، ج
ايم كه منصب قضاوت از ساير مناصب جدا و قاضي از استقالل الزم برخوردار  تاريخ اسالم همواره شاهد بوده

اشاره نمود كه براي ) ص(خ حكومت خلفا بعد از رحلت پيامبرتوان به تاري ن مدعا ميبراي اثبات اي .بوده است
هـاي شـناخت قاضـي     كردند و در كتب فقهي راه شهرهاي مختلف عالوه بر والي و فقيه، قاضي نيز انتخاب مي

امـوري   بنابراين مناصب سه گانه واليت و فقاهت و قضاوت،. منصوب از طرف خليفه يا امام تبيين شده است
ـ   التفاتيكامالً شناخته شده بوده و در واقع توجه و  عنـوان راه درسـتي   ه است به اصل تفكيك قوا كه امـروزه ب
هدف و انگيزه اصلي از تفكيك وظايف دستگاه قضايي  ،به هر حال .براي اداره امور اجتماع پيشنهاد شده است

  .دالت از منابع قدرت استاجراي ع يپذيرها، استقالل آن و عدم تأثير از ساير دستگاه
داشته باشد به عبارت ديگر، قاضي در مقام قضات و دادرسي و صدور و اجراي احكام، بايد كامالً استقالل 

انـدركاران سـاير نهادهـاي سياسـي و      دسـت  ين ومسـئول از جملـه   ، منابع قـدرت  تا اجراي عدالت تحت تأثير
  . اجتماعي قرار نگرفته و اجراي عدالت مختل نگردد

البته بايد توجه داشت كه بين استقالل قاضي و استقالل قوه قضاييه اندك تفاوتي وجود دارد كه بايد بـه آن  
باشد، به اين معناسـت كـه نظـام سياسـي از      استقالل قوه قضاييه كه تابعي از اصل تفكيك قوا مي .توجه داشت

يت و حوزه فعاليت هر يـك  مسئوله و قواي متعددي همچون قوه قضاييه و قوه مجريه و قوه مققنه تشكيل شد
العقـل ان   الروايـات و  يسـتفاد مـن االيـات و   : فرمايـد  در اين رابطه در ميزان القضا مي .جداي از ديگري است

ظاهراً مـراد فقهـا از حكومـت     ).25، صق ه1421، موسوي تبريزي( ون الحكومه والرئاسه العامهؤالقضاء من ش
اين همان چيـزي اسـت كـه منظـور و      باشد و واي مختلف ميقاز سه  امروزي آن است كه مركب معنايهمان 

امـا   ؛انـد  جع به آن به بحث و بررسي پرداختهو محققين حوزه علوم سياسي را دانان حقوقمراد منتسكيو بوده و 
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هـاي خـود    استقالل قاضي به اين معناست كه قاضي در مقام قضاوت و دادرسي كامالً مستقل بوده و بنابر يافته
و انجام وظايف محولـه   تواند بر روند دادرسي كند و در اين رابطه هيچ شخص و نهادي نمي الت را اجرا ميعد

پـذير نبـوده و نبايـد     زيرا اجراي عدالت، تهديد و توصـيه . ي را بر تصميم قاضي اعمال نمايدترين تأثير كوچك
  .هيچ قدرتي در آن دخالت داشته باشد

  
  ايجاد امنيت قضايي  2-3

ـ   ،ها و اجراي دقيق آن راهگشان و مقررات مفيد و قواني وجـود  ه از نظر رواني اين احساس را در اجتمـاع ب
وجود آمدن ه آورد كه مردم يك اجتماع به رعايت عدالت اعتقاد پيدا كنند و بنابراين ايجاد امنيت قضايي و ب مي

  :احساس رواني اجراي عدالت به چند عامل بستگي دارد 
  

  راهگشاقررات مفيد و قوانين و م) الف
احساس رواني ايجاد امنيت قضايي، وجود قـوانين و مقرراتـي اسـت كـه اجـراي       به وجود آورندهاولين عامل 

قوانين و مقررات مدني بايد به زنـدگي و عقـود و معـامالت و داد و سـتد و بـازار و       .عدالت را تضمين نمايد
ـ  .نداحوال شخصيه سازمان دهد و انجام تعهدات را تضمين ك اي  گونـه ه متقابالً احكام و مقررات جزايي بايد ب

رفتن قوانين و مقررات برحذر تجاوز به حقوق ديگران و ناديده گبازدارنده باشد كه مجرمان و خطاكاران را از 
چرا كه اگر قـوانين   انين كيفري بايد بازدارنده باشند؛اند قو به همين دليل است كه علماي حقوق جزا گفته .دارد
اولـين   ،بنـابراين  .ري نتوانند بازدارندگي الزم را ايجاد كنند، اجراي صحيح قانون اثر چنداني نخواهد داشتكيف

و اتفاقاً نظام حقوقي اسالمي كه شالوده نظـام   راهگشاستقضايي، وجود قوانين و مقررات عنصر ايجاد امنيت 
ي و جزايي را در خود جاي داده است كه اي از قوانين و مقررات مدن دهد، مجموعه قضايي كشور را تشكيل مي

  .كند ها احساس امنيت قضايي را در بين افراد اجتماع ايجاد مي اجراي دقيق آن
  

  اجراي درست و صحيح قوانين) ب
دارد، اجراي صحيح قوانين نيز از اهميـت غيرقابـل انكـاري     راهگشاامنيت قضايي نياز به قوانين  گونه كه همان

اي و ناقص و سفارشي قوانين ومقررات، هر چند قوانين در نهايت دقـت   اجراي سليقه چرا كه ؛برخوردار است
در اينجـا   .شـود  اعتمادي مي و مداقه تهيه و تدوين شده باشند، اساس امنيت قضايي را از بين برده و موجب بي

يـان قـوانين و   اي و تفاسـير نادرسـتي كـه مجر    نماييم برداشت سـليقه رسد كه تأكيد  نظر ميه الزم و ضروري ب
نمايند، شكل ديگري از اجراي نادرسـت قـوانين و مقـررات     مقررات و صاحبان قدرت از قوانين و مقررات مي

  .است
  

   :رعايت مقررات الزم براي برگزاري دادرسي عادالنه) ج
گـزاري  پـذيرد، رعايـت مقـررات بر    حقوق شهروندي صورت مـي ي كه امروزه به رعايت حقوق بشر و اهتمام

كنيم كه در تمامي محاكم و  در اين رابطه به مجموعه مقرراتي برخورد مي .نمايد عادالنه را ضروري مي دادرسي
  :ند ازا هاي حقوقي كشورهاي مختلف تقريباً در حال همسان شدن است و اين مقررات عبارت در همه سيستم
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  هاي غيرقانوني و خودسرانه ها و دستگيري جلوگيري از بازداشت -1
  اتهام دستگيرشدگان و رعايت دقيق حقوق متهمينتفهيم  -2
  .ايجاد زمينه دسترسي آزادانه به وكيل براي متهمين و امكان دفاع از خود -3
  امكان اعتراض به آراي صادره در محاكم -4

  

  جلوگيري از اطاله دادرسي) د
ـ  ؛شود رسي ميموجب اطاله داد قهراًاند كه  اي تنظيم شده گونهه گاهي اوقات قوانين و مقررات ب طـوري كـه   ه ب

شـوند، و شـايد در    ي نامحدود حق خود خسته شده و از ادامه روند دادرسي منصـرف مـي  يگيرطالبان حق از پ
راه پرفـراز و نشـيب و طـوالني     پيگيـري رسند كـه   دهند، به اين نتيجه مي محاسباتي كه در پيش خود انجام مي

عالوه بر قـوانين و  . تر است مطالبات مقرون به صرفه يگيريجريان دادرسي، ارزش آن را نداشته و انصراف از پ
برخي از وكال نيز جريـان دادرسـي را بـه درازا    ات نامناسب، سيستم اداري غيركارآمد و هوش و استعداد مقرر
  .كشد مي

ها در باال اشاره شد اگر برطرف شوند، آن احساس رواني كه در ابتـدا   موانع و مشكالتي كه به برخي از آن
 نشود كه گرفتن حق از طريق محاكم دادگستري امر ممكني بوده و طالبا آن اشاره كرديم در جامعه ايجاد مي به

به دامن قانون  ،هايي شخصي گيري ز حق خود يا روي آوردن به انتقامجاي صرف نظر كردن اه حق و حقوق، ب
  .خواهند كرد پيگيريپناه برده و از اين طريق حق خود را 

  
  از احضار و توقيف خودسرانه افرادجلوگيري  -4

هاي خودسرانه اشاره  اي به اصل ممنوعيت توقيف و بازداشت ماده 8در بند چهارم فرمان ) ره(حضرت امام
  :كند قرار گرفته، اين اصل را تبيين مير اعالميه جهاني حقوق بشر مورد تأكيد دارد و فراتر از آن چيزي كه د

  .ددستگيري بايد با حكم قاضي باش -
  .حكم دستگيري بايد از روي موازين شرعيه باشد -
   .توقيف خودسرانه مطلقاً ممنوع است، حتي براي مدت كم و اندك -
  )140، ص17صحيفه امام، ج. (توقيف و احضار اگر به عنف باشد جرم و موجب تعزير شرعي است -

كـه از روي مـوازين   شود كه هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكـم قاضـي    با اين توصيف روشن مي
توقيف يا احضار به عنف جـرم  . شرعيه باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد

  .است و موجب تعزير شرعي است
  

  حرمت اموال ديگران  -5
مورد بحث فقهاي بزرگ بوده، عالوه بر عقاليي بودن » قاعده احترام مال مردم«اين موضوع كه تحت عنوان 

كـه از  ) ع(الشـيعه از امـام بـاقر    ست؛ از جمله روايتي است در وسائله احاديث و رواياتي نيز استناد شده اآن، ب
سباب المومن فسوق و فتاله كفر و اكل لحمه معصـيته  «نقل شده كه آن حضرت فرموده است ) ص(رسول خدا

من فسق است و جنگ به مويعني ناسزا گفتن ). 599ص، ه ق1412 ،شيخ حر عاملي( »و حرمه ماله كحرمه دمه
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در اين حـديث  . با او كفر است و خوردن گوشت او معصيت است و احترام مال او همانند احترام خون اوست
احترام مال به منزله احترام خون قرار داده شده است و چون مفاد اين جمله عام است، كليه احكـام مربـوط بـه    

چه در باب احترام براي خون ثابت است، بـراي مـال نيـز     آن يعني هر ؛ها نيز مترتب است خون مردم بر مال آن
شك احترام خون به آن است كه اوالً هيچ كس مجاز به ريختن خون ديگري نيسـت، ثانيـاً در    ثابت است و بي

بدين معنا كه اوالً تصـرف غيـر    ؛فرض ارتكاب، خون او نبايد هدر برود و نتيجه آن كه در مال نيز چنين است
محقـق  (و حرام است و ثانياً تصرف و تعدي غيرمجاز نبايد بدون تدارك و جبران گذاشته شـود   مأذون، ممنوع

ارد شـده اسـت كـه در كتـب حـديثي      احاديث و روايات بسيار زيـادي و  ،در اين باره ).215ص ،1381 ،داماد
  .باشد آوري شده و در دسترس مي جمع

ودند، از همين منظر به موضوع احترام مال مردم كه خود فقيه وارسته و محققي كم نظير ب) ره(حضرت امام
هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غيرمنقـول و در مـورد حـق كسـي     «: فرمايند  نگريسته و مي

يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع آن هـم پـس از بررسـي دقيـق ثبـوت      . دخل و تصرف كند
  )140، ص17صحيفه امام، ج. (»حكم از نظر شرعي

  
  احترام به حريم خصوصي اشخاص -6

 ي مبنايي كامالً عقاليـي دارد، چـرا كـه عقـالً    وصي اشخاص از ديدگاه حقوقي و قضاياحترام به حريم خص
اتفاق نظر دارند كه حريم خصوصي اشخاص نبايد توسط اشخاص ديگر مورد تجاوز قرار گيرد و در صـورت  

قسـمت از   ايـن تـا   .رار گرفته حق دفـاع مشـروع را دارد  ض قتجاوز، شخص كه حريم خصوصي او مورد تعر
اما در شـرع مقـدس اسـالم، احاديـث و      ؛كنند هاي حقوقي دنيا پذيرفته و به آن عمل مي بحث را تمامي سيستم

  .قرار داده استترام حريم خصوصي افراد را مورد تأكيد روايات فراواني وارد شده است كه اح
). 27آيـه ، سـوره نـور  ( تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتـي تستانسـوا  ال يها الذين امنوايا ا: فرمايد  قرآن كريم مي

اي مگر خانه خودتان بـدون اجـازه صـاحبش وارد نشـويد و در جـاي       اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانه: يعني
، ) 63ـ صه ق 1411ـ  خراساني(خودش در اصول فقه ثابت شده است كه صيغه نهي حقيقت در حرمت است 

گويند شبي . باشد ورود به حريم خصوصي اشخاص بنا بر حكم صريح شارع مقدس محكوم به حرمت مي پس
صداي غنا و موسيقي شنيد، وارد خانه شد  اي از خانه .زني مشغول بود هاي مدينه به گشت خليفه دوم در كوچه

اي پيشـواي  : انـه گفـت  پوشاند؟ صاحب خ اي گناهت را خداوند مي اي دشمن خدا آيا گمان برده: و بدو گفت
مسلمين شتاب مكن، اگر من يك گناه مرتكب شدم تو مرتكب سه گناه شدي، خداوند از جاسوسي نهي كـرده  

كردي، خداوند فرموده از در خانه وارد شويد و تـو از ديـوار آمـدي، و خداونـد فرمـود هرگـاه       تجسس و تو 
  ).193ص 1كنز االعمال ج(د شدي ن بگيريد و تو بدون اذن وارآييد اذدراي  خواستيد به خانه

هيچ كس حق ندارد به خانه يـا  «دهند كه  اين فرمان، دستور مي 6در بند ) ره(امام بر همين اساس، حضرت
ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم  صاحب آن ذنمغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون ا

در ادامه همين مطلـب، ايشـان حتـي    ) 140، ص17صحيفه امام، ج(» ...يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد 
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يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نـام كشـف   «: فرمايند نمايند و مي گوش دادن به اسرار مردم را منع مي
جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگـذارد و يـا   

ايشان در پايان اين بحـث همـه مـوارد ذكـر      ).همان(» ...غير نمايد گناهان ازتجسس ار مردم باشد و دنبال اسر
ها چون اشاعه فحشا و گناهان را از كباير دانسته كه مرتكبين هر يـك   شده را جرم و گناه دانسته و بعضي از آن

  .اند تشخيص داده از اين امور را مجرم و مستحق تعزير شرعي و حتي برخي را موجب حد شرعي
  

  گران لزوم برخورد با مفسدين و توطئه -7

ي كه براي رعايت حقوق مـردم و شـهروندان معمـول    ياه عالوه بر تمامي سفارش) ره(حضرت امام خميني
ها براي انقـالب   هاي شوم آن كاران و نقشه گران و خراب حال از برخورد با مفسدين و توطئهدارند، در عين  مي

آن چه ذكر شد و ممنوع اعالم شد، در غير مواردي اسـت  «: د كه شون مي متذكرنمايند و  لفت نميو نظام نوپا غ
هـاي امـن و    جمهوري اسالمي است كه در خانـه   هاي مخالف اسالم و نظام ها و گروهك كه در رابطه با توطئه

كوچه و بازار و بـراي   گناه هاي مجاهد و مردم بي تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسالمي و ترور شخصيت
صـحيفه امـام،   ( »باشـند  كنند و محارب خدا و رسول مـي  كاري و افساد في االرض اجتماع مي خرابهاي  نقشه
هاي دولتـي   باشند و هم چنين در جميع ارگان فرمايند كه با آنان در هر نقطه كه مي و دستور مي )141، ص17ج

ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي بـا احتيـاط كامـل     ها و هاي قضايي و دانشگاهي و دانشكده و دستگاه
شود كـه   مؤكداً تذكر داده مي«: گويند  در همين موقع نيز از حقوق مردم غفلت نفرموده و مجدداً مي. عمل شود

هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسالمي از روي خطا و اشتباه به  اگر براي كشف خانه
ت قمـار و فحشـا و سـاير جهـات     ي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلـت لهـو يـا آال   منزل شخص

كننـد، چـرا كـه اشـاعه فحشـا از      ق ندارند آن را پيش ديگران افشا برخورد كردند، ح هانحرافي مثل مواد مخدر
» عيه نمايـد كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضـوابط شـر   ترين گناهان كبيره است و هيچ بزرگ

حـق  «: گوينـد   دانـد و مـي   ايشان در همه حال رعايت ضوابط شرعيه را مالك و معيار انجام وظيفه مي ).همان(
جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهـي ظلـم اسـت و    

  ).همان(» باشد مي تقاصموجب تعزير و گاهي 
  

  
  و مسئول پيگيري فرمانتعيين متولي  -8

ضـمن   نمـوده، مأمور وقت را  وزير نخستو  كشور ديوانعالى رئيسين فرمان ا 8در بند ) ره(امام حضرت
  :دهند قرار مييد ين فرمان، محورهاي زير را مورد تأكدستور به رعايت مفاد ا

  .با سرعت و قاطعيت جلوگيري شود سريعاً از امور مذكوره) الف
هايي را كـه مـورد    تها هيأ ها و بخشداري ها و فرمانداري سر كشور، در مراكز استانداريالزم است در سرا) ب

ايات خـود در مـورد تجـاوز و تعـدي     اب نمايند و به مردم ابـالغ شـود كـه شـك    باشند انتص اعتماد و وثوق مي
  .ت ارجاع نمايندزند به اين هيأ ين اجرا چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر ميمأمور



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه سيبرر ملي كنگره 

 

14  

و پيگيـري آن  مسـئول  هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان بـا ارجـاع شـكايات بـه مقامـات       تهيأ) پ
  .متجاوزين را موافق با حدود تعزيرات شرعي مجازات كنند

ييـد و  و قدرت نظـام جمهـوري اسـالمي بـا تأ    بايد همه بدانند كه پس از استقرار حاكميت اسالم و ثبات ) ت
و پشـتيباني   ــ  الفـداء  لمقدمـه  ارواحنـا  ـ  حضرت خاتم االوصياء و بقيـة اهللا و توجه  عنايات خداوند قادر كريم

نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم اسالم و انقالب و انقالبـي   بي
  .بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود

ست احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خـاطر و  بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي ا) ث
  .مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند

ها و اجراي عدل و حدود اسالمي در خدمت خود ببينند و مردم بايد  مردم بايد قوه قضاييه را در دادخواهي) ج
  .يت خود و كشور خود بدانندها را موجب آسايش و امن قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته

باشد و  گان است و به كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مياين امور برعهده هم) ح
، 17صحيفه امـام، ج ( .تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقب و جزاي دنيوي است

  )143 -142ص
  
  

  گيري نتيجه
رهبري كه نظام نوپايي را بنيان نهاده و بر آن است تا مردم  يتمسئولز احساس آنچه بيان شد برداشتي بود ا

دقيقاً از ) ره(حضرت امام خميني. از لذت زندگي در سايه عدالت اسالمي برخوردار بوده و عدالت را باور كنند
آنچه پيرامـون   و از نداوضاع و احوال انقالب و مسيري كه انقالب در آن قرار داشت تحليل بسيار درستي داشت

تصميم صـحيح و منطقـي در جهـت    دنبال ه نمايند، ب خود مشاهده كرده و مشاورين مورداعتماد به او منتقل مي
نگه داشتن قلب مردم با انقالب است و به هيچ وجه به دنبال اين نيستند كه مطالبات صحيح و درست مردم را 

دانند كه نظـام   قرار دهند؛ چرا كه ايشان به درستي مي مخالفت با نظام قلمداد كرده و مخاطبين را مورد سرزنش
در وهله اول متكي بر خواست و اراده مردم است و اين پشتوانه عظيم را نبايد از دست داد و بايد صـادقانه بـه   

ايـن فرمـان هـيچ محـدوديت زمـاني      . ها را مورد توجه قرار داد هاي آن ها گوش كرده و خواسته هاي آن حرف
ين نظام باشد و به هيچ وجه مشمول مرور مسئولاندركاران و  العين مجريان و دست اره بايد نصبنداشته و همو

  :هاي اين تحقيق به قرار زير است بنابراين يافته .شود زمان نمي
ناپذير بوده و  ، يك ضرورت اجتناب اي با توجه به شرايط حاكم بر انقالب و نظام و كشور ماده 8فرمان )  1

  .مطابقت داشته است راده عمومي كامالًبا خواست و ا
، اين فرمـان بـا مـوازين شـرعي و      به آن بگيرند دانان حقوقرغم ايراداتي كه ممكن است برخي از  علي)  2

 .دارد تبقاطم قانوني كامالً



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

15  

تـوان   اين فرمان را با توجه به قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمي و نيز قانون اساسـي ايـران مـي   )  3
را مجـري   آن همچنـان جايي كه تاكنون نسخ و ابطال نگرديده،  قوانين الزم االجرا محسوب داشته و از آنجزو 

 .دانست
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