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  ))ره(خميني امام اي ماده هشت بر فرمان شرحي( "فرمان هشت"
  

  1فرد مهدي سبحاني
  

  چكيده
تعيين ميزان تطابق يا عدم تطابق آن بـا قـانون    -2  و شرح عبارات آن )ره(خميني امام اي ماده هشت فرمانبررسي كامل  -1 :اهداف

ب  (هاي مشروع و حفظ حقـوق شـهروندي    اي احترام به آزادي هماد15مطابقت آن با قانون  -3 به بعدي اساسي و قوانين مصومصـو
  و استخراج موارد تطابق آن ) 16/2/83

گانـه ايـن    ابتدايي به ترتيب موارد هشـت  فصلتنظيم گرديده، چنين است كه در هشت  فصل 9روش كار در اين مقاله كه در : روش
تطابق مواد قـانون   -2 ه شرح عبارات به كار رفته در هر ماده پرداخته شده،ابتدا ب -1  :مورد بررسي قرار گرفته و  فصلفرمان در هر 

عبـارات آن مـاده بـا برخـي قـوانين      -3 .با عبارات مندرج در همان ماده مورد مطالعه قرار داده شده اسـت ) 68سال مصوب (اساسي 
موارد عدم تطـابق در صـورت وجـود اشـاره شـده       تطبيق داده شده و به... و ،م.د.آ.، قك.د.آ.، قا .م.مصوبه جاري كشور از جمله ق

  .است
  . گيري اعالم شده است ها در بطن مطالب ارائه و نتيجه در هر مورد يافته :ها و نتيجه گيري يافته

  م.د.آ.ق،  ك.د.ا.، ق ا.م.ق،  ا.قاي،  فرمان هشت ماده، )ره(امام خميني: واژگان كليدي
  

  برخي عاليم اختصاري
  قانون اساسي...................................................................................................  ............... ا.ق
  قانون مجازات اسالمي............ ....................................................................................ا  .م.ق
  هاي عمومي و انقالب در امور كيفري قانون آيين دادرسي دادگاه.. ..........................ك .د.ا.ق
  هاي عمومي وانقالب درامورمدني قانون آيين دادرسي دادگاه............ .......................م .د.آ.ق
  جمهوري اسالمي ايران...................  ............................................................................ا .ا.ج

                                                            
   www.sobhani.blogfa.comحوزه علميه مشهد؛   2طلبه سطح  -1

Email: mahdisobhanifard@gmail.com  
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 مقدمه

مرد رهنمون  بزرگ شخصيت جهاني و انكارناپذير رهبري فرزانه و پيري خردمند ما را به شناخت بيشتر اين
در اين مقاله كـه بـه همـين منظـور و بـا عنـوان       . نمايد ها را مهم مي هايش در تمام جنبه ساخته و تبيين انديشه

پرداخته اي  ماده 8آن شده است تا در يك نگاه اجمالي به شرح اين فرمان  گاشته شده سعي برن» هشت فرمان«
گونـه كـه    از عهـده ايـن مهـم آن   و قلم ناتوان نگارنده ممكن است  كه البته بايد اذعان داشت علم ناقص ؛شود

زير بـه ايـن   با اهداف  فرض دانسته است تابرنيامده باشد ؛ لكن بر خود  باشد شايسته شخصيت اين فرزانه مي
  :نمايد امر اقدام

  .ـ بررسي اين فرمان و شرح برخي عبارات آن1
  . ـ تعيين ميزان تطابق يا عدم تطابق آن با قانون اساسي و قوانين مصوبه بعد از آن2

  :دراين مقاله روش كار چنين بوده است كه سعي شده است تا 
  . خته شودـ به شرح عبارات به كار رفته در هر ماده پردا1
  .با عبارات مندرج در آن ماده مورد مطالعه قرار داده شود) 68سال مصوب (قانون اساسي  ـ تطابق مواد2
تطبيـق  ... م و.د.آ.ق،  ك .د.آ.ق ، ا .م.ـ برخي عبارات آن ماده با برخي قوانين مصوبه جاري كشور از جملـه ق   3

  .شودو به موارد عدم تطابق در صورت وجود اشاره  داده شود
  .باشند مي) ره(آورده شده عبارات نوراني حضرت امام«» داخل عباراتي كه در 

داراي اشـكاالتي اسـت كـه     ناًات حق تعالي است و اين مقاله يقيبه هرحال بديهي است كه كمال مختص ذ
  .نظران موجبات خرسندي نگارنده خواهد بود گان و صاحبنان از سوي خبرتذكر آ

  
 )ره(ول از فرمان امامبررسي مقدمه و ماده ا

  بررسي مقدمه فرمان
كـه آن را   ؛با يـك مقدمـه دوخطـي آغـاز شـده اسـت       افاضه گرديده 24/9/1361مورخه  اين فرمان كه در

  :توان به دو قسمت اصلي تقسيم كرد مي
  :خورد  تذكر به چشم مي كه دو :تذكر -1 

  .هاي قضايي به ويژه دستگاههاي دولتي  به لزوم اسالمي نمودن تمام ارگانتذكر ) الف      
  .نظام جمهوري اسالمي به جاي احكام طاغوتي رژيم سابق لزوم جانشين نمودن احكام اهللا در) ب       

تعالي بـا   هللا اميد است انشاء. داده شود الزم است تذكراتي به جميع متصديان امور«: مخاطب اين تذكرات -2 
  )139، ص17صحيفه امام، ج(.»راردهندعمل اين تذكرات را مورد توجه ق تسريع در

  

  تذكر :قسمت اول
  )بند الفـ تذكر : قسمت اول 
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عنوان امري مهـم در قـانون اساسـي هـم     ه بكنند  بدان اشاره مي) ره(كه حضرت امام» لزوم اسالمي نمودن«
و  از غبارها جريان تكامل انقالبي خود در] كه[ملت ما «: مقدمه آن آمده است  كه در  چنان ؛پذيرفته شده است

بينـي   اك نموده و به مواضع فكري و جهانهاي فكري بيگانه خود را پ آميزه اززنگارهاي طاغوتي زدوده شده و 
 مقدمـه ( ».كنـد  خود را بنـا ) اسوه(كه با موازين اسالمي جامعه نمونهآن است  اصيل اسالمي بازگشت اكنون بر

اين مقدمه در بردارنده دو مهم كه  )18ص، )6/5/68مورخه تجديدنظرشده متن(اسالمي جمهوري اساسي قانون
  .باشد مي» ساختن جامعه اسوه«و » اسالمي موازنه«

هـاي دولتـي    كـه ارگـان   ، هـا  ، بايد در همه بنيادها جريان پيدا كند و بالطبع همه ارگان اين عموميت گفتاري
» بنيادهـاي سياسـي   هادهـا و ن«واضح است كـه عبـارت   . گيرد شوند را هم در برمي ها محسوب مي بخشي ازآن

  .را دارد» هاي دولتي تمام ارگان«عموميت كافي براي در برگرفتن 
اما  ؛ويژه اين قوه بر كسي پوشيده نيست نمودن قوه قضاييه چيست؟ البته جايگاه ءراستي علت استثناه اما ب

ـ اينكه امور، 1: آورند  دليل ميفرمان دو  دوم از هميندر ماده ) ره(شود كه امام اشاره ميدر پاسخ به اين سؤال 
كـه مـردم را ولـي نعمـت خـود      ) ره(ديدگاه امام ؛ به ويژه از ـ حقوق مردم ضايع نشود2. لهي شوندا شرعي و

  . )139، ص17امام خميني، همان، ج(دانند مي
  )بند ب تذكر ـ: قسمت اول 

نظـام   اسـت اصـوالً  » ي اسـالمي نظام جمهـور  در اهللالزوم جانشين نمودن احكام «ين فراز اين جمله تر مهم
اش اين است كه  الزمههللا و از سويي جانشين نمودن احكام ا. اند حاكم آن دراهللا  اسالمي نظامي است كه احكام

،  كليه قـوانين و مقـررات مـدني   «: قانون اساسي آمده است  در. اساس موازين اسالم باشند قوانين و مقررات بر
اين اصل بر اطالق يا عموم همـه اصـول قـانون     .اساس موازين اسالمي باشد د برباي... ، اقتصادي  ، مالي جزايي

اما . بر اسالمي بودن دارد تأكيد اين اصل به خوبي. )ا. ق 4 اصل(»حاكم استاساسي و قوانين و مقررات ديگر 
مهـوري  اكنـون قـانون اساسـي ج   «: در مقدمه قانون اساسي آمده است كـه  هللا در مورد جانشين نمودن احكام ا

، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم  ، اجتماعي نهادها و مناسبات سياسي بيانگراسالمي به عنوان 
هـاي نظـام طـاغوتي قبلـي      طـرح نـوين نظـام حكـومتي بـر ويرانـه       ةهاي حكومت اسالمي و ارائـه دهنـد   پايه

  . )17ص ، ا.ق مقدمه(»گردد
  

  مخاطب اين تذكرات: قسمت دوم 
باشـد و ايـن عبـارت آن قـدر      مـي » جميع متصديا ن امـور «كه آمده است اين تذكرات خطاب به آن گونه 
پس اگرچه اين فرمـان  . گيرد متصديان امر را دربرمي ين ومسئولاين عبارت همه  كه شكي نيست عموميت دارد

ه متصـديان  هاي اجرايي افاضه شده است لكن بايستي گفت چراغـي فـرا راه همـ    خطاب به قوه قضاييه وارگان
 موضـوع لـذا دو  . عمـل  تسـريع در  آن هم با؛ توجه قرارگيرند ضمن بايستي كه اين تذكرات مورد در. امراست

 اًتنتيج«: مقدمه قانون اساسي آمده است  در .اند شده فرمان متذكر را در» توجه به تذكرات«و  »عمل سرعت در«
 كنـد از  دار خدشـه  ، يـا  را كُنـد  1به اين هـدف  پيچيده كه وصول گير پا نوع نظام دست و هر شدن در محصور

                                                            
  مناسبات عادالنه حاكم بر جامعه رسيدن به روابط و .1
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اجراي تعهـدات اداري   تر در سرعت افزون و كارايي بيشتر نظام اجرايي با تا... ديدگاه اسالمي نفي خواهد شد 
  ).23ص ، ا.ق مقدمه( »به وجود آيد

  
  بررسي ماده اول

  :ستدو قسمت اساسي دان ةتوان در بردارند مي اين ماده را
تهيه قوانين شرعيه وتصويب وابالغ آنها بادقت الزم وسرعت «: ت الزم در روند طبيعي قوانيندق سرعت و ـ1 

  ».انجام گيرد
قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مـورد ابـتالي عمـوم اسـت و از     « :قضايي  مسائلگرفتن  س قرارأر ـ در2 

قضاييه به تاخير يا تعطيـل نكشـد   اهميت بيشتري برخورداراست در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه 
  ».مسائل ديگر قرار گيردرأس وحقوق مردم ضايع نشود و ابالغ و اجراي آن نيز در 

  

  سرعت و دقت الزم در روند طبيعي قوانين: قسمت اول
بـه    )ابالغ تصويب، ، تهيه(شان  روند طبيعي دقت الزم همان است كه قوانين در به سرعت و) ره(امام اشاره مهم

از هر مصوب تواند ادعا كند كه قانون  البته هيچ كس نمي. قانون است حق منطقي هر» دقت الزم«. نيازمندندآن 
بين و سـوي مصـو   كنندگان آن و چه از سوي تهيه لكن دقت الزم بايستي ـ چه از  كامل باشد نقص و ، بي حيث

كسـي بتوانـد    مرحله اجـرا باشـد هـر    قانوني مغاير ولو درچه  چنان ـ صورت گيرد وحتي از سوي ناظرين آن  
  . )ا.ق 170اصل( كند ابطال چنين قانوني را از ديوان عدالت اداري تقاضا

تصـويب هيئـت وزيـران بـه مجلـس تقـديم        لوايح قـانوني پـس از  «: گفت كه بايد» تهيه قوانين«مورد  در
عهـده   طبق قانون اساسـي بـر  ،  شويم كه وضع قانون متذكر مي» تصويب«رابطه با  و در )ا.ق 74 اصل(».شود مي

تواند اين اختيـار را بـه ديگـري واگـذار      مجلس نمي و )ا.ق 71اصل(مجلس شوراي اسالمي گذاشته شده است
،  هـا  ، شـركت  هـا  تواند تصويب اساسـنامه سـازمان   ؛ البته مجلس مي) ا.ق 85 اصل(موارد ضروري نمايد مگر در

يا اجـازه   نمايد و ربط واگذار هاي ذي به كميسيون ا.ق 72لسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصؤم
 بات مجلس در هر حال بدون وجود شـوراي نگهبـان اعتبـار   ولي مصو ؛)همان( تصويب آنها را به دولت بدهد

حقوقــدان اعضـاي شــوراي   نفـر  6انتخــاب  مـورد تصــويب اعتبارنامـه نماينـدگان و    در قـانوني نـدارد، مگــر  
، براي قوه مقننه هـم تصـريح    حقِ تصويبِ قوانين خود بر 58اصل  ته قانون اساسي درالب. )ا.ق 93اصل(نگهبان

 بات جلسـات را پـس از  مجلس فرض شده است كه گزارش و مصو ، بر قانون مجريان نموده است و عالوه بر
  .)ا.ق 69اصل( نمايد برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطالع عموم منتشر

  

  تن مسائل قضاييدر رأس قرارگرف: قسمت دوم
 گيرنـد و در  قـرار رأس در  مسـائل شوند كه بايستي برخـي   مي متذكر) ره(امام ، در قسمت دوم از اين ماده

مرحلـه   شوند كه اين حفـظ حقـوق نـه تنهـا در     مي متذكر و» حقوق مردم ضايع نشود«تا : فرمايند علت آن مي
   .؛ باز هم به همان علت مذكورديگر قرارگيرند مسائلس أنيز بايستي در ر مراحل ابالغ واجرا تصويب بلكه در
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  )ره(بررسي ماده دوم از فرمان امام 
  :اين ماده را شايد بتوان به دو قسمت اصلي تقسيم كرد 

  :بوده است) ره(امام نظر اين ماده مد دو نوع رسيدگي به صالحيت در :ها  رسيدگي به صالحيت -1
 امور شرعي و جريان تادقت عمل شود  ها با سرعت و ا ودادگاهه دادستان گي به صالحيت قضات ورسيد: اول 

  )139، ص17صحيفه امام، ج(» .حقوق مردم ضايع نگردد الهي شده و
 ، بدون مسامحه و طرفي كامل ، با بي كارمندان و متصديانِ امور به همين نحو رسيدگي به صالحيت ساير«: دوم 

كـه اشـخاص    حـالي  در تـا شود ـ صورت گيرد   تندروها نقل مي هاي جاهالنه ـ كه گاهي از  تراشي بدون اشكال
  )جا همان( ».گذاشته نشوند اشكاالت واهي كنار با ثرؤم اشخاص مفيد و ،شوند تصفيه مي فاسد مفسد و

هـايي كـه    بعض لغزش غمض عين از ميزان حال فعلي اشخاص است؛ با«: معيار در تعيين صالحيت افراد -2
  )جا همان( ».مفسدند كارشكن و نيز كه فعالً گرآن كه با قراين صحيح معلوم شودم اند رژيم سابق داشته در

  

  ها رسيدگي به صالحيت: قسمت اول
شرايط  صفات و«: آورد كه مي باره رسيدگي به صالحيت مقامات قضايي بايد اشاره به قانون اساسي كنيمدر
ها  مورد صالحيت قاضي و دادستان در ).ا.ق 163 اصل(»شود طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي قاضي

مطلـب بعـدي    امـا . قوانين استخدامي مرتبط به آنهـا پرداختـه شـده اسـت     شرايط خاصي مد نظر است كه در
در صـالحيت  « م تحـت عنـوان  .د.هاست كه در اين مـورد هـم بـاب اول قـانون آ     رسيدگي به صالحيت دادگاه

از (مبحث سوم  آيين دادرسي كيفري هم در. را معين نموده استتكليف  قوانين الزمه را تصويب و ،»دادگاهها
 ، در امور كيفري حل اختالف در صالحيت«: دارد  ها پرداخته است و مقرر مي تعيين صالحيتبه ) 58تا 51ماده 

البتـه قـوانين ديگـري     ).58 مـاده ، ك.د.آ(»بود خواهد) مدني امور(كتاب آيين دادرسي در در طبق قواعد مذكور
، و قـانون   )اسـالمي  شـوراي  مجلس  11/2/62مصوب (دادگاه انقالب د قانون حدود صالحيت دادسراها ومانن

،  )نظـام  مصلحت تشخيص مجمع 6/5/73مصوب ( هاي نظامي كشور دادگاه تعيين حدود صالحيت دادسراها و
ن و متصديان امور هم در رسيدگي به صالحيت ساير كارمندا. اند پرداختهها  طور مجزا به تعيين صالحيته نيز ب

   .شود هاي استخدامي هر ارگان آورده مي نامه قوانين و آيين
بـا  « رسـيدگي  اوالً: گيرنـد  توجـه قـرار   شوند كه هنگام رسيدگي بايد مـورد  مي سه نكته را متذكر) ره(امام

 ا.ق 101اصـل  . باشـد » هاي جاهالنه گونه اشكال تراشي از هر دور« و ثالثاً» بدون تسامح« ثانياً ،»طرفي كامل بي
اهميت اين امـور   توجه مقنن بر تواند شاهدي بر مي ،آورده است را» تبعيض جلوگيري از به منظور«كه عبارت 

  .استيد اين امور ؤرا آورده است نيز م» مين قسط اسالميأت به منظور«كه عبارت  ا.ق 104 ؛ و يا اصلباشد
 ثانيـاً  تصـفيه شـوند و   مفسـد  اشـخاص فاسـد و   ست كـه اوالً ا نهاي اين ماده اشاره به اي يكي ديگر از زيبايي

  . گذاشته نشوند با اشكاالت واهي كنارمؤثر اشخاص مفيد و 
  

  تعيين صالحيت افراد در معيار: قسمت دوم 
شود مگر اينكه  ، برائت است وهيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي اصل«: دارد  كه مقرر مي ا.قاز نظر 

 اينجـا  لكـن در . واضح است كـه اصـل بـر برائـت اسـت      ،) ا.ق 37 اصل(»دگاه صالح ثابت گرددجرم او در دا
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كـه بـراي رسـيدگي بـه      دهنـد  مـي  تـذكر  فرمايند و خطاب بـه متصـديان امـر    اشاره به نكته مهمي مي) ره(امام
هايي  غزشرژيم گذشته ل در كسي مثالً چه چنانپس » اشخاص است فعليميزان حال « :باشد ها يادتان صالحيت

مفسـد   قراين صحيح معلوم شود كه فعـال هـم كارشـكن و    آنكه با آن چشم پوشيد مگر داشته است بايستي از
تواند تعيين كننده  گزارشي نمي آن باشد كه هربيانگر به نيكويي استفاده شده تا » قراين صحيح«است و عبارت 

بيـان  » بعض« عبارت سوي ديگر از. حرز گرددم بلكه بايد صحت آنها براي متصديان امر ؛سرنوشت افراد باشد
ها اگرچه در رژيم سابق رخ داده و شخص از انجـام آنهـا برگشـته لكـن      كه البته برخي جرايم و لغزش كند مي

  . آن گذشت توان از بزرگي و قباحت عمل به قدري است كه نمي
   

  )ره(فرمان امام بررسي ماده سوم از
  :كنيمقسمت اصلي تقسيم  به چهار يمبتوانمباحث مربوط به اين ماده را شايد 

هـاي   چـه در دادگـاه   آقايان قضات واجد شرايط اسالمي ـ چه در دادگستري و « :ـ استقالل و قدرت قضات1
احكام اسالم را صادر كنند و در سراسر كشور بدون  ،انقالب ـ بايد با استقالل و قدرت بدون مالحظه از مقامي 

  )140، ص17صحيفه امام، ج( ».يت خود ادامه دهندتعويق به كار پراهم مسامحه و
اجرا و ديگر مربوطين به اين امر، بايد از احكـام آنـان    مأمورين ابالغ و و« :ـ تبعيت مأمورين از احكام آنها 2

تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابالغ و اجـرا و احضـار احسـاس آرامـش قضـايي نماينـد و احسـاس        
  )همان( ».ت آنان در امان استو حيثي  مال و  حكام عدل اسالمي جانكه در سايه ا ...نمايند

متعلقـات آن   عمل به عدل اسالمي مخصـوص بـه قـوه قضـاييه و    «:  ـ  عمومي بودن عمل به عدل اسالمي3
دولـت و متعلقـات آن و قـواي نظـامي و      هاي نظام جمهوري اسـالمي از مجلـس و   كه در ساير ارگان ، نيست

  )همان( ».جدي مطرح است متصديان امور نيز به طور بسيج و ديگر ها و كميته سداران وانتظامي و سپاه پا
  )همان( ».مردم رفتار غيراسالمي داشته باشد احدي حق ندارد با« :ـ  لزوم رعايت رفتاراسالمي بامردم 4

  

  قدرت قضات استقالل و: قسمت اول 
صفات و شـرايط قاضـي   «: گونه آمده است كه  قانون اساسي اين در» قضات واجد شرايط اسالمي«عبارت 

در اين مورد قـوانين مختلفـي بـه تصـويب      ).ا.ق  163 اصل( »شود طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي
 شوراي مجلس 14/2/61مصوب ( »قانون شرايط استخدام قضات دادگستري«توان به  آن ميان مي اند كه از رسيده
قـانون اجـازه   « و  )اسـالمي  شـوراي  مجلـس  17/2/76مصوب (»صالحيت قضاتقانون رسيدگي به «، )اسالمي

قـانون   40و مـاده   38تـا   35البتـه مـواد   . اشاره نمـود  )ا. ق 32 اصل(»استخدام قضات به شوراي عالي قضايي
  .هم نبايستي از خاطر برد را )اسالمي شوراي مجلس 25/3/56مصوب (اي از قوانين دادگستري اصالح پاره
بـا اسـتقالل و قـدرت و بـدون     «، آنهـا بايـد    كارگيري قضات واجد شرايط اسـالمي  است پس از بهبديهي 

  ».كنند مالحظه از مقامي احكام را صادر
عباراتي پذيرفته شده براي جايگـاه  » بدون مالحظه مقامي«و » قدرت«،  »استقالل«مطلب دوم اين است كه  

اي اسـت كـه پشـتيبان     ، حق قوه قضـاييه  اين اقتدار. است  آن برخوردار قاضي از ويژه قضاوت است كه صرفاً
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 ، جزا دهنـده مجـرمين و احيـاگر حقـوق عامـه و      تحقق بخشيدن به عدالتمسئول حقوق فردي و اجتماعي و 
شـكايات دادگسـتري    مرجع رسمي تظلمـات و «به هرحال . )ا.ق 156 اصل(هاي مشروع است گستراننده آزادي

كه استقالل و قدرت الزم  رسد ذكر رابطه بين اين عبارات ضروري به نظر مي ،وس به هر .)ا.ق 159 اصل(»است
  .، ثمره اين تالزم است ، بدون مالحظه مقامِ افراد و صدورحكم يكديگرو ملزوم 

ه مكلف است در منـاطق  قضاييباشد كه طبق اين فرمان قوه  مي» در سراسر كشور« از ديگر عبارات اين ماده
مردم ايران از « از سويي طبق قانون اساسي .مينه دادخواهي را براي همگان فراهم نمايدمختلف سراسر كشور ز

امتيـاز نخواهـد    ، زبان و مانند اينهـا سـبب   ، نژاد حقوق مساوي برخوردارند و رنگ هر قوم و قبيله كه باشند از
مرد يكسان در حمايت قانون  همه افراد ملت اعم از زن و«: كند ميبيان  و يا اصل بيستم كه )ا.ق 19 اصل(».بود

رعايـت مـوازين اسـالم     ، اجتمـاعي و فرهنگـي بـا    ، اقتصـادي  ، سياسـي  قرار دارنـد و از همـه حقـوق انسـاني    
يـك منطقـه صـعب العبـور      توان گفت كه يك ايراني به صرف اينكه در پس نمي ).ا.ق 20 اصل( »برخوردارند
داده اسـت و   ايـن مهـم را مـدنظر قـرار     هللا حمـد ه ييه بالبته قوه قضا .»كند از اين حق محروم است زندگي مي

هاي بارز ايـن حركـت    يكي از نمونه )اسالمي شوراي مجلس 1/6/66مصوب (»ارهاي سي قانون تشكيل دادگاه«
  .است
 است كه قضات بايستي در »تعويق«و » بدون مسامحه«، به قوه قضاييه) ره(امام تذكرات عبارات در ديگر از

قانون اساسي است كـه قاضـي را    167يادآور اصل  ،واژه بدون مسامحه. ه آن توجه داشته باشندكار مهم خود ب
انـد   قاضي را ملزم كرده ،گفت كه قوانين مدون بايد» تعويق«عبارت  كند و در رابطه با مكلف به صدور رأي مي

 متوقف بر كه اين امر مگر اين ؛ي نمايدأمبادرت به صدور ر ،كه در همان جلسه دادرسي پس از ختم رسيدگي
 مبـادرت ورزد  تمهيداتي باشد كه در اين صورت بايستي در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته به ايـن امـر  

  . )212 ماده ،ك.د.آ.ق(
  

  احكام قضات ين ازمأمورتبعيت : قسمت دوم 
را فوري  مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق«: گويد قانون مي
 انجام وظايف خـود و  ين ابالغ درمأمورتخلف « كه آيد مي در يك ماده ).45 ماده/ همان( »گذارند به مقام اجرا

 مـاده  تبصره ،همان(»قانوني است مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر امور گزارش خالف واقع آنان در
  . نمايند ظايفي از اين دست اشاره مينيز به و م.د.آ 300و 68 و 64البته موادي چون ماده ).129
  :فرمايند اقدامات اشاره مي مهم براي اين بسيار در ادامه به دو ثمره) ره(امام 

  .، احساس آرامش قضايي نمايند و احضار اجرا و ـ ملت از صحت قضا و ابالغ1
، 17صحيفه امـام، ج (. تامان اس ، مال و امنيت آنان در احكام عدل اسالمي جان سايه ـ احساس نمايند كه در2

  )140ص
داند اعم از زن و مـرد و البتـه كـه مـوارد      حمايت قانون مي را در ، همه افراد ملت اصل بيستم قانون اساسي هم

  .، لكن مهم اين است كه مردم اين امنيت را احساس نمايند  )ا.ق 22 اصل طبق( اند تعرض مصون مذكور از
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  اسالميعمومي بودن عمل به عدل : قسمت سوم 
،  هم به آن تصريح شده اسـت ا .ق 104هاي مقنن بوده است كه در اصل  تامين قسط اسالمي يكي از دغدغه

قانون اساسي هـم دسـتگاه    مقدمه قانون اساسي هم از قسط و عدل ياد كرده است همچنين 2بند ج اصل  اتفاقاً
به آيـه اذا حكمـتم بـين النـاس ان      و) 23ص ،اساسي قانون مقدمه( بيني كرده قضا را بر پايه عدل اسالمي پيش

  .استناد نموده است) 58، آيه نساء(تحكمو بالعدل
قشـر   شوند كه عمل به عدل اسالمي مخصوص بـه يـك گـروه يـا     متذكر مي) ره(امام ،در اين قسمت از فرمان

ا ارگان توان آن را منحصر در يك قوه ي خاصي نبوده بلكه براي همگان به طور جدي مطرح است و چگونه مي
اسـالمي مخصـوص بـه قـوه قضـاييه و      عمل بـه عـدل   «) : ره(امام لذا به فرموده حضرت ؟يا نهاد خاص نمود
ـ از مجلس و دولت و متعلقـات آن و قـواي     جمهوري اسالمينظام  هاي كه درساير ارگان ، متعلقات آن نيست

ـ ها و بسيج و ديگر متصديان  نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته  ».نيز به طور جدي مطـرح اسـت        امور 
  )140، ص17صحيفه امام، ج(

  
  

  لزوم رعايت رفتار اسالمي با مردم: قسمت چهارم 
احدي حـق نـدارد بـا مـردم رفتـار      «: كه  شوند هدايتگر متذكر مي در فراز آخر از ماده سوم اين فرمانِ) ره(امام

و حتـي اصـول    داردهمگي داللت بر همين  ا.ق 22و  20و 19 كه البته اصول )همان( ».غيراسالمي داشته باشد
  . دانسته است ممنوع و تبعيدشدگان زندانيان هر كسي حتي با را هر گونه رفتار غير اسالمي هما .ق 39و 38
  

  )ره(فرمان امام بررسي ماده چهارم از
  :اين ماده را شايد بهتر باشد به دو قسمت اصلي تقسيم كنيم 

روي  بـدون حكـم قاضـي كـه از     هيچ كس حق ندارد كسي را« :ضار بدون حكم قاضيمنع توقيف يا اح ـ 1
  )همان( ».هرچند مدت توقيف كم باشد؛ نمايد احضار توقيف كند يا موازين شرعيه باشد

صـحيفه  ( ».شرعي است به عنف جرم است و موجب تعزير احضاريا توقيف « :ـ توقيف يا احضار به عنف 2
  )140، ص17امام، ج

  

  منع توقيف يا احضار بدون حكم قاضي: اولقسمت 
حتي براي مدت كم توقيف يا احضار  كسي را كه هيچ كس حق ندارد شوند مي متذكر) ره(امام اين ماده در

در اينجـا بـه    »قاضـي « واضح است كه منظـور از  نمايد مگر به حكم قاضي آن هم از روي موازين شرعيه؛ البته
هـيچ كـس را   «: آورد  مـي  ا.ق 32اصـل  . يا بـازپرس يـا دادسـتان اسـت     مطلق مقام قضايي اعم از قضات طور
، موضوع اتهام بايـد بـا    در صورت بازداشت. كند توان دستگيركرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي نمي

ع ساعت پرونده مقدماتي به مراج 24تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت  به متهم ابالغ و ذكر داليل بالفاصله كتباً
، مجازات  قانون ، طبق متخلف از اين اصل. صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد

   ).ا.ق 32 اصل(»شود مي
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 32لكـن قـانون اساسـي در اصـل      ؛آمده اسـت » هر چند مدت توقيف كم باشد«عبارت  ،)ره(امام در تذكر
به متهم ابـالغ و   و را ملزم نموده كه بالفاصله داليل را كتباً، اين اجازه را به مقام قضايي داده است و فقط ا خود

شود مگر اينكه قبول كنيم كه منظور از قاضي  اي برداشت نمي چنين اجازه) ره(امام تفهيم نمايد كه البته از تذكر
 پـس مـثالً   .در اينجا مقام قضايي است و ذكر داليل و ابالغ و تفهيم آن بايسـتي از سـوي مقـام قضـايي باشـد     

به همين علت در ابتداي اين بحث متـذكر شـديم    .ضابطين دادگستري بدون مجوز ايشان چنين حقي را ندارند
  . قاضي است كه طبق قانون از چنين حقي برخوردارندو   دادستان ، كه منظور از مقام قضايي بازپرس

  

  توقيف يا احضار به عنف: قسمت دوم
» عنـف « به حد حوصله تقديم گرديد در اين قسمت بـا واژه درباره توقيف يا احضار در قسمت قبل سخن 

باشـد در   اگر چه بايستي قبول كرد كه اين جرايم بدون توسل به عنف هم قابـل تصـور مـي    شويم رو به رو مي
بـدون   ين دولتي يـا نيروهـاي مسـلح يـا غيـر آنهـا      مأمورهر كس از مقامات يا «: عبارت عنفا آمده است  ا.م.ق

دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي  حيتحكمي از مقامات صال
 »محكوم خواهد شـد ... سال حبس يا جزاي نقدي . ..عنفا در محلي مخفي نمايند به را توقيف يا حبس كنند يا 

  ). 583 ماده ،همان(
  

  )ره(فرمان امام بررسي ماده پنجم از
  :باشد  قسمت نمي بيش از يك بردارندهاين ماده در 

 چـه غيرمنقـول ـ و در    مال كسـي ـ چـه منقـول و     هيچ كس حق ندارد در« :احترام به اموال وحقوق ديگران 
، آن هم پس از بررسي  به حكم حاكم شرع ؛ مگرتوقيف و مصادره نمايد تصرف كند يا مورد حق كسي دخل و

  )140، ص17صحيفه امام، ج( ».شرعي ثبوت حكم از نظر و دقيق
  

  حقوق ديگران ترام به اموال واح
را » هيچ كس« در ابتدا واژه) ره(ايشان. نمايند ين حقوق افراد اشاره ميتر مهمبه يكي از ) ره(امام دراين ماده

مزاحم اموال يا حقوق  ، ...بودن يا  مأمورتواند به بهانه  آورند تا متذكرشده باشند كه كسي نمي به طور مطلق مي
تعـرض مصـون    ، مسكن و شغل اشـخاص از  ، حقوق ، جان حيثيت«: ساسي آمده است كهقانون ا در. مردم شود

مالكيت شخصي كـه از راه مشـروع باشـد محتـرم     «و  )ا.ق 22اصل(»مواردي كه قانون تجويزكند است مگر در
  ).ا.ق 47اصل(»كند ضوابط آن را قانون معين مي. است

از  اين حقـوق اعـم  . گيرد ت كه اموال را هم دربرميقدر مطلق اس اين ماده آمده است آن كه در» حق«واژه 
فصل بـا   كه در ابتداي اين باشد و حقوق معنوي مثل حيثيت افراد مي ،...، شغل و  حقوق مادي مثل حق مسكن

  .قانون اساسي به آن پرداخته شد 22اشاره به اصل 
بـه حكـم    مگـر «كـه   زنند نائي مياستث» هيچ كس حق ندارد«اطالق اول ماده  بر) ره(امام ،مادهاين ادامه  در

حاكم شـرع بـه عنـوان دسـت و      مسلماً و» ثبوت حكم از نظر شرعي و حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق
اي و به صرف حـاكم   مجاز به محدود يا محروم كردن افراد از اين حقوق است اما نه به طورسليقه ،زبان قانون
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شـرعي   هم بايستي پس از بررسي دقيق ثبوت حكـم از نظـر  شرع بودن بلكه صدور حكم از ناحيه حاكم شرع 
قانون و اصولي باشد كه بر  ها بايد مستدل و مستند به مواد احكام دادگاه« در قانون اساسي آمده است كه .باشد

كـه بـه علـت اشـتباه      شود در صورتي مي متذكرو حتي مقنن  )ا.ق 166 اصل(»اساس آن حكم صادر شده است
اگر چه حكم قطعي شده و يا حتي  ؛م متناسب با جرم نباشد از موارد اعاده دادرسي استمورد حك قاضي كيفر

 دهـد تـا در   ي اجازه مـي أو باز قانون به مدعي خالف شرع يا قانون بودن ر. )ك.د.آ  272 ماده(اجرا شده باشد
،  حقـوق افـراد  اما به هرحـال ضـمن احتـرام بـه      ؛)ك.د.آ  268 ماده(را بنمايد حكممهلت مقرر تقاضاي نقض 
نمايد و يا احترام به حق فردي موجب ضايع شدن حق فرد و يا افراد محتـرم   تجويز آنجايي كه قانون تعيين و

  . اين حق طبيعي قواي حاكم است تا با اين تعرضات برخورد قانوني نمايند ،ديگري گردد
  

  )ره(فرمان امام بررسي ماده ششم از
كه شايد بتوان اين مـاده را   اند برخي از حقوق افراد به جرم انگاري پرداختهبا اشاره به ) ره(در اين ماده امام

  :بندي كرد  قسمت تقسيم 5به 
، بـدون اذن   محـل كـار شخصـي كسـي     و يـا   مغازه يا  هيچ كس حق ندارد به خانه« :ـ احترام به حريم افراد1

 ».مراقبـت نمايـد   تعقيـب و  ، گنـاه  كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكابيا  صاحب آنها وارد شود
  )141، ص17صحيفه امام، ج(
نسبت به فردي اهانت نموده اعمـال غيرانسـاني ـ اسـالمي     ] هيچ كس حق ندارد[« :ـ احترام به حيثيت افراد2

  )همان( ».مرتكب شود
شـف  صوت ديگري به نام كشف جرم يـا ك  ضبط ، نوار به تلفن] هيچ كس حق ندارد[ :مكالمات ـ منع شنود3

  )همان( .جرم هر چند بزرگ باشد شنود بگذارد گناه براي كشف گناه و مركز
گناه  ، تجسس از به دنبال اسرار مردم باشد] هيچ كس حق ندارد[يا و  :ديگران  ـ منع تجسس و افشاء اسرار4

  )همان( .نفر فاش كند ولو براي يك] را[رسيده است  به او غير ، اسراري كه از نمايد غير
 گناهـان از  آنها اشـاعه فحشـا و   گناه است و بعضي از ها جرم و تمام اين ) :ره(سوي امام رم انگاري ازـ ج5

و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي ازآنهـا موجـب    كبائر بزرگ است
  )141 -140، ص17صحيفه امام، ج( .باشد حد شرعي مي

  

  افراداحترام به حريم : قسمت اول
، منزل شخص و كار او بايستي از مصـونيت برخـوردار باشـد تـا انسـان بتوانـد        از نظر منطق شرع و قانون

در اين ماده با تذكر ) ره(امام .احساس آرامش كرده و در اين احساس به زندگي آرام و دور از اضطراب بپردازد
ايـن مصـونيت را    .گيرند تا حجت بر همگان تمام شـده باشـد   بهره مي» هيچ كس«به اين مهم بار ديگر از واژه 

خود پذيرفته است كه پيش ازاين گذشت و باز قانون اساسي در رابطه بـا شـغل    22قانون اساسي هم در اصل 
مين فضـاي برخـورداري افـراد از مشـاغل     ا با رعايت حق جامعه و افـراد و تـأ  كند ت ، دولت را موظف مي افراد

و  )ا.ق 28 اصـل (ه امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايـد ، براي هم گوناگون
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 22 اصل( تعرض مصون نگه داشته شود حق است كه اين دو ركن بنيادي زندگي هر فرد يعني خانه و شغل از
  . )ا.ق
حركات غيرمتعـارف يـا    جنجال و هركس با هياهو و«: مورد شغل افراد هم قانون مجازات اسالمي دارد كه  در

كـار بـاز دارد بـه     كسـب و  تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مـردم را از 
   ).ا.م.ق 618 ماده(»محكوم خواهد شد... سال و تا ... ماه تا ... حبس از 

  

  احترام به حيثيت افراد: قسمت دوم 
هر نوع اهانت به حيثيت  از نظر قانون محترم است و لذا افراد قانون اساسي گذشت كه حيثيت 22اصل  در

: در قانون اساسي درباره برخورد با متهمين و حتي مجرمين آمده است كه  .افراد ممنوع و مستوجب كيفر است
 حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنـوع و  هتك حرمت و«

موجب مجازات اسـت   بديهي است وقتي هتك چنين افرادي ممنوع و). ا.ق 39  اصل( »تموجب مجازات اس
هاي اسـالمي   كتاب پنجم قانون مجازات فصل پانزدهم از .اهانت به ديگران به طريق اولي نكوهيده خواهد بود

  .به هتك حرمت اشخاص پرداخته است
اين اسـت كـه هـر شخصـي      بيانگركه به حق است،» ـ اسالمي اعمال غيرانساني«از ديگر عبارات اين ماده 

تواند از اين  مصونيت بهره بگيرد به واسطه انسان بودنش هم مي چتر اسالم از آنكه مسلمان باشد و زير پيش از
در نامه شكوهمند خود به مالك اشتر نخعـي مـردم را بـه دو دسـته تقسـيم      ) ع(امام علي. شود مند موهبت بهره
اي  دسـته : انـد   دودسـته ] مـردم [ .الخلق في نظيرلك او الدين في لك اخ:  صنفان نهمفا: كه  آورند فرموده و مي

همـه  «: آورد  هم مي ا.ق  .)405ص ،البالغه نهج( باشند آفرينش مي اي ديگر همانند تو در برادر ديني تو و دسته
،  ، اقتصـادي  ، سياسـي  مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسـاني  افراد ملت اعم از زن و

  .)ا.ق 20اصل( »اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند
  

  منع شنود مكالمات :قسمت سوم 
به هر علتي ولو به بهانه كشف جـرم   هر نوع استماع يا شنود گذاردن را) ره(در ادامه اين ماده حضرت امام

، ضبط و فـاش كـردن مكالمـات     ها بازرسي و نرساندن نامه« :دارد كه ا .ق.  دانند يا كشف مركز گناه ممنوع مي
، اسـتراق سـمع و هرگونـه     ، عدم مخـابره و نرسـاندن آنهـا    ، سانسور تلكس ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلفني

را آورده اسـت  » مگر به حكـم قـانون  «و چون عبارت . )ا.ق 25اصل(»ممنوع است مگر به حكم قانونتجسس 
  :مالحظه است زير نيز قابل تبصره

كنترل تلفني افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقـوق اشـخاص بـه نظـر     «
   ).ك.د.آ 104 ماده تبصره( »قاضي ضروري تشخيص داده شود ممنوع است

  

  و افشاي اسرار ديگرانتجسس منع : قسمت چهارم 
آورد كه  مي ا.ق 25اصل  .اند يگران را نكوهيده دانستهگناهان د درتجسس اين قسمت  در) ره(امام حضرت

به  .شود مطلق آورده مي به طور» ستجس« ةآن واژ و در» .به حكم قانون ممنوع است مگرتجسس هرگونه ... «: 
حتي  ؛در امور را جز به اجازه قانون نداردتجسس هرحال اين امر از نظر مقنن پذيرفته شده است كه كسي حق 
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تـوان شـروع بـه تحقيقـات و رسـيدگي       م قضايي هم جهاتي را تعيين نموده است كه با وجود آنها ميبراي مقا
و بدون اين جهات حتي مقـام   )ماده همان تبصره(آن هم منوط به ارجاع مقام قضايي است )ك.د.آ 65 ماده(كرد

  .را نداردتجسس  قضايي هم حق دخالت و
اسراري كه از غير به او رسيده ولـو  «و » دنبال اسرار مردم باشد« با دو عبارت) ره(امام، ادامه اين قسمت در

تحقق  قابل تصور و شوند اين دو براي همه افراد دو عمل نكوهيده ديگر را متذكر مي ،»نفر فاش كند براي يك
ان بـه  شغلش ، تنها افشاي اسراري را جرم دانسته است كه سرّ در رابطه با اما بايد دانست كه قانونگذار ما ؛است

كليـه كسـاني كـه بـه      اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشـان و «: آيد لذا در قانون مي. ايشان سپرده شده باشد
... هرگاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند بـه   ،شوند مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي

  . )ا.م.ق 648 ماده(».شوند محكوم مي
  

  )ره(رم انگاري از سوي امامج: قسمت پنجم 
آورند كه  را مي» گناه است تمام اينها جرم و«با يك جرم انگاري نيكو عبارت ) ره(امام در اين ماده حضرت

ايشـان در   .شود انگاري مقنن هم اشاره كرديم و نيازي به توضيح مجدد ديده نمي ما در هر مورد از آنها به جرم
كسـي   مثل توهين به كسي و او را مرتكب كار حرامي دانستن؛ مثالً .دانند مي ادامه بعضي از آنها را اشاعه فحشا

كـه مسـتحق تعزيـر     )ا.م.ق 140 مـاده  2 تبصـره ( لفظي كه داللت بر مساحقه نمايد مورد توهين قرار دهد را با
، 17، جصـحيفه امـام  (»باشد آنها موجب حد شرعي مي بعضي از«: فرمايند مي) ره(در ادامه باز امام. شرعي است

قذف نسبت دادن زنـا يـا لـواط    «: آورد كه  مقنن مي. ين آنها توهين مشمول حد قذف استتر مهمكه  )141ص
البته بنده حقير در بقيه موارد مذكور در اين ماده ـ بـه جـز همـين      ) .ا.م.ق 139 ماده( »است به شخص ديگري

» اعمـال غيرانسـاني ـ اسـالمي    «ارت كه مستحق حد شرعي باشد پيدا نكـردم مگـر در عبـ    مورد ـ جرمي ديگر 
   .اند را هم داخل نماييم اعمالي كه مستوجب حد شناخته شده

  
  )ره(فرمان امام بررسي ماده هفتم از

شايد بتوان اين ماده را هم به پـنج قسـمت عمـده     باشد و ماده ميترين  اين ماده از نظر حجم لغات طوالني
  :تقسيم كرد

غير مـواردي   شد و ممنوع اعالم شد در آنچه ذكر« :از اين ممنوع اعالم شد  ـ استثنايي بر مواردي كه قبل  1
هاي امن  خانه است كه درجمهوري اسالمي هاي مخالف اسالم و نظام  گروهك ها و است كه در رابطه با توطئه

، و  گنـاه كوچـه و بـازار    هاي مجاهد و مردم بي و ترور شخصيت جمهوري اسالميو تيمي براي براندازي نظام 
صحيفه امام، ( ».باشند كنند و محارب خدا و رسول مي رض اجتماع ميفي األهاي خرابكاري و افساد  براي نقشه

  )141، ص17ج
نقطـه كـه باشـند و همچنـين در جميـع       كه با آنان در هـر « :گران و مخالفان  ـ نحوه برخورد با اين توطئه  2

شدت عمل ولي با  ها و ديگر مراكز با قاطعيت و ودانشكدهها  هاي قضايي و دانشگاه هاي دولتي و دستگاه ارگان
دي از ، چـرا كـه تعـ    هـا  ها و دادگاه ، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان احتياط كامل عمل شود
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و در عـين  . انگاري نيز نبايـد شـود   سهل مسامحه و چه چنان ؛ نيز جايز نيست ناحدود شرعيه حتي نسبت به آن
بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصراست به محدوده سركوبي آنان حسـب ضـوابط   حال مأمورين 

  )همان(».مقرره و جهات شرعيه عملي انجام ندهند
هـاي تيمـي و مراكـز جاسوسـي و      شود كه اگر براي كشف خانه تذكر داده مي كداًؤو م« :ـ يك تذكر ديگر   3

 در كسـي وارد شـدند و   اشتباه به منزل شخصي يا محل كـار از روي خطا و  مهوري اسالميافساد عليه نظام ج
آالت قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را  آنجا با آلت لهو يا

پيش ديگران افشا كنند چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره اسـت و هـيچ كـس حـق نـدارد هتـك       
منكر به نحوي كه در اسـالم مقـرر    فقط بايد به وظيفه نهي از. ضوابط شرعيه نمايد دي ازتع حرمت مسلمان و

تعـدي از   و. را ندارنـد  خانه و ساكنان آناست عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان 
  )همان( ».باشد مي تقاصگاهي  حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و

جمع مواد مخدره و پخش بين  ناشغل آناما كساني كه معلوم شود « :مواد مخدر ـ اشتغال به جمع و پخش  4
، و  ، براي فساد و هـالك حـرث ونسـل اسـت     مصداق ساعي در ارض رض ودرحكم مفسد في األ ، مردم است

  )همان( ».عالوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند بايد
حكمي صادر نماينـد كـه بـه     و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً« :ور حكم ابتدايي ـ منع صد  5

هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانـه امـن و تيمـي     وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل
جرا كننده چنين حكمي مـورد  ، كه صادر كننده و اجمهوري اسالميهاي ديگر عليه نظام  است و نه محل توطئه

  )142-141، ص17صحيفه امام، ج( ».تعقيب قانوني و شرعي است
  

  بر مواردي كه قبل از اين ممنوع اعالم شد استثنايي: قسمت اول 
با يك جرم انگاري پس از ذكر برخي اعمال آنهـا را گنـاه و جـرم و    ) ره(امام در مواد قبل متذكر شديم كه

گـران و   شوند كه توطئـه  در اين قسمت ايشان مواردي را متذكر مي .تعزير دانستند مرتكبين را مجرم و مستحق
هاي امن و تيمي به يكي از منظورهاي پـنج   دانسته كه در خانه) ص(سولا را محارب خدا و ر.مخالفان نظام ج

  :كنند  گانه ذيل اجتماع مي
هوري اسالمي ايران موظفند نسبت بـه افـراد   دولت جم ...«: آورد كه  ميا .ق 14اصل :  براندازي نظام ج ا -1 

سـپس  . »غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كننـد 
اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايـران توطئـه و   «: آمده استدر ادامه 

  .ا را هم متذكرمي شويم.م.ق 188تا 186 البته مواد ).ا.ق 14 اصل(»اقدام نكنند
سـاي  ؤنوع سوء قصد به جان رهبر و ر هر :گناه كوچه و بازار  هاي مجاهد و مردم بي ترور شخصيت -3و 2

حتـي سـوء    ،) ا.م.ق  515 مـاده  در( قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد به طور مجزا جرم انگاري شده است
يا بيشتر اجتمـاع   هرگاه دو نفر«: آورد كه  همچنين قانون مي. )ا.م.ق  516 ماده(جيقصد به مقامات سياسي خار

اقدام نمايند و مقـدمات اجرايـي را هـم تـدارك ديـده       و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم
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و  )ا.م.ق 611 ماده(».محكوم خواهند شد.... به  حسب مراتب باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند
  .بر خواهد گرفت در مطلق است لذا ترور و غير آن را» اقدام« واژه

ايجـاد حريـق يـا از كـار      مرتكب تخريـب يـا  ... هركس در «:  آمده استا .م.ق 687در ماده  :ـ خرابكاري   4
 ... بـه ، باشـد  شود بدون آن كه منظور او اخالل در نظم و امنيـت عمـومي   ، يا هر نوع خرابكاري ديگر انداختن

در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخالل در نظـم و  «: آورد و در تبصره همان ماده مي» .محكوم خواهد شد
 وتبصـره ا  .م.ق 687 مـاده ( »امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسالمي باشد مجازات محارب را خواهد داشت

  ).آن
مقـنن مـا هـم در كتـاب     . حق حد انگاشته شـده اسـت   اين جرم در اسالم از جرايم مست :در ارض  فسادـ   5

و در تعريـف آن آورده   )ا.م.ق  196 تـا  183مـواد ( حدود براي محاربه و فساد در زمين حد تعيين نموده است
هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست بـه اسـلحه ببـرد محـارب و     «: است 

به هر حال به طور كلي هر نوع اجتماع يا تبـاني در جـرايم ضـد     ).ا.م.ق 183 ماده( »باشد مفسد في االرض مي
يا حتي وسـايل ارتكـاب آنهـا     صورت گيرد و) دونفريا بيشتر(امنيت داخلي يا خارجي كشور از سوي گروهي 

خواهد بود ) ا.م.ق 610 ماده( عنوان محارب به آن صدق نكند مستحق كيفر مقرر در قانون چه چنانفراهم شود 
تمـام آنهـا    پـردازد كـه تـذكر    ا به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور مي.م.كتاب پنجم ق فصل اول از(

  ).خارج از حوصله اين مقاله است
  

  گران و مخالفان نحوه برخورد با اين توطئه: قسمت دوم 
احتيـاط  «،  )ك.د.آ  32 مـاده  ج بند(»شدت عمل«،  )ك.د.آ 283 ماده(»قاطعيت«اين قسمت پنج عبارت  در
 مـاده (»هـا  ها و دادگاه موافق دستور دادستان« و )ق 166 اصل(»تحت ضوابط شرعيه«،  )ك.د.آ  103 ماده(»كامل

، قبـل از   كند كه مـا  آمده است و چهارچوب برخورد با اين افراد را تعيين مي) ره(امام كالم در )ك.د.آ  42و 16
انگاري نيز نبايد  سهل«شوند كه  مي ايم در ادامه متذكر حث كردهآنها و يا عبارات پيرامون آنها ب اين به هريك از

يـت كـه آن هـم منحصـر اسـت بـه       مأمورحدود  ين بايد خارج ازمأمور«و ديگر اينكه  )ك.د.آ  45 ماده( »شود
هايي كه  مجازات ).ك.د.آ  38 ماده(»مقرره و جهات شرعيه اقدامي نكنند، حسب ضوابط  سركوبي آنان ةمحدود

آمده است مبين و داليلي  »ين دولتيمأمور تقصيرات مقامات و«ا تحت عنوان .م.هم از كتاب پنجم قدر فصل د
بـه اطالـه    ا را در برگرفته است منتج.م.ق 587 تا 570 لكن ذكر همه آنها كه مواد ؛تطابق با اين جرايم است در

  .گردد گان محترم را به اين مواد رهنمون ميلذا اين حقيرخوانند. كالم خواهد شد
  

  )ره(اماميك تذكر ديگر از سوي : سوم  قسمت
گونه تقصير و يا اشتباه در مقامات قضـايي راه دارد و   مبين اين است كه هر» اشتباه خطا و«عبارت از روي 

قانون اساسي هـم آن را پذيرفتـه    171 اصل .كردن مصون نيستند ايشان هم به واسطه انسان بودن از امكان خطا
تـذكر داده   موكـداً «با عبارت ) ره(امام حضرت. صورت چنين اشتباهي است حوه برخورد درلكن مهم ن ؛است
كه  پردازند اسرار ديگران مي يفرمايند و در ادامه به نكوهيده بودن افشا اهميت اين تذكر را گوشزد مي» شود مي
  .مباحث قبلي بدان پرداخته شد در
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صحيفه امـام،  ( .»مان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايدهيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسل«فرمايند  باز مي
تعيـين  ) 700تـا  697 مـواد (كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي  27 هتك حرمت افراد در فصل) 141، ص17ج

شود كـه در   مي متذكر) ره(حضرت .ممنوع است 170مجازات شده است و تعدي از ضوابط شرعيه طبق اصل 
 .د به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسالم مقرر اسـت اقـدام نمايـد   صورت برخورد با موارد فوق فقط باي

معروف و نهـي از منكـر شـرايط و مراتبـي آورده      البته بركسي پوشيده نمانده است كه در فقه اسالمي براي امر
  . آمده است) ره(امام رساله حضرت شده است كه مراتب آن در رسائل علماي دين و

ين حـق جلـب يـا ضـرب و شـتم      مأمورآورند كه  هدايتگر خود مي در فرمانِ) ره(ماما به هر حال در ادامه
  . شويم  را متذكر مي 39 و 32،  20، 14صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند كه در اين باره ما بار ديگر اصول 

ده اسـت  كه اين كـالم آشـنا در قـرآن هـم آمـ     ، »حدود الهي ظلم است تعدي از« آورند كه در عبارت بعدي مي
  .)1 آيه  طالق سوره(
  

  اشتغال به جمع و پخش مواد مخدر: قسمت چهارم 
كساني كه معلوم شـود شـغل آنـان    «: مي شوند ضمن احترام به حقوق افراد متذكر) ره(امام، در اين قسمت

بـراي فسـاد و    رض و مصداق ساعي در ارضبين مردم است در حكم مفسد في األ جمع مواد مخدره و پخش
مصـوب  (مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در قانون مبارزه با مواد مخـدر  )همان(.»ث و نسل استهالك حر

مجازات مرتكب بـه جـرايم مـذكور در    «: آورد كه  ماده ششم مي در )نظام مصلحت تشخيص مجمع 67/ 30/8
وع مـواد مخـدر   در نتيجه تكرار جرم مجم چه چناندر موارد مذكور در فوق  ...  ، 5و  4مواد  3و  2و  1بندهاي 

.  شـود  مجازات اعدام محكـوم مـي    االرض است و به به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد في
  » . گردد حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در مالء عام اجرا مي

سـت آنـان را بـه مقامـات     بايد عالوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود ا«: كه  فرمايند مي) ره(در ادامه امام
هم براي دولت تعيين تكليف نموده و ا .ق 49كه البته اصل  )141، ص17صحيفه امام، ج( ».كنندقضايي معرفي 

دايركردن اماكن فساد و ساير مـوارد غيرمشـروع    ...هاي ناشي از ربا و  دولت موظف است ثروت«: آورد كه  مي
اين حكم بايد با رسـيدگي   .وم نبودن او به بيت المال بدهدصورت معل كند و در گرفته و به صاحب حق رد را

، مجلـس شـوراي    و با توجه به الزام دولت در ايـن اصـل  » .و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود
را بـه  » قانون اساسـي  49الزام دولت جهت تهيه اليحه پياده كردن اصل «اي  ماده قانون تك 20/5/60اسالمي در

را بـه تصـويب رسـاند و در مورخـه     » ا.ق 49نحوه اجـراي اصـل   «قانون  17/5/63 تا اينكه در تصويب رساند
به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و بـاالخره  ا .ق 49 اصل اجرايدستورالعمل اجرايي قانون نحوه  4/6/64
انفروشـي و  گر هـاي ناشـي از احتكـار و    مورد ثروت درا .ق 49قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل «

قـانون مبـارزه بـا مـواد      28البته مـاده  . به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 29/11/68در مورخه » قاچاق
  ».شود كليه اموالي كه از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي«: كه  آورد مخدر هم مي
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   بلكـه ـ   ؛رفي مجرمين در ايشان نيسـت مع به معناي انحصار» آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند«عبارت 
بر هركسي الزم است كه چنان چه وجود يا شغل برخي افراد را مخل نظـم و امنيـت عمـومي     ـ  حداقل اخالقاً

  .ربط اطالع دهد ين ذيمأموردانست مراتب را به 
  

  منع صدور حكم ابتدايي: قسمت پنجم 
كشف متهم يا » ظن قوي«دهد كه اين عمل وقتي كه  ميبه خوبي نشان  ،در اين قسمت از ماده» ابتدائاً«واژه 
 چـه  چنـان و حتـي   )ك.د.آ  96 ماده( قانوني است آن محل وجود داشته باشد ، در آالت و داليل جرم اسباب و

  .)ك.د.آ 97 ماده( باشد مجاز خواهد بود تر مهمكه از حقوق آنها  صورتي مغاير حقوق اشخاص باشد لكن در
اين  بيانگر» هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسالمي ه امن و تيمي است و نه محل توطئهنه خان«و باز عبارت 

كـه   ا.ق 14است كه در اين موارد ديگر نيازي به رعايت اين قوانين و ساير قوانين مرتبط نيست كه البته اصـل  
ايـن اصـل در حـق     ...« :آيـد  در آخر اين اصل مي. گذشته است هم مؤيد همين است  پيش از اين بارها از نظر

  ).ا.ق 14 اصل( »سالمي ايران توطئه و اقدام نكنندكساني اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و جمهوري ا
ا مطابقـت  .م.ق 580كه اين عبارت بـا مـاده    »اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است«

   .خرالتصويب است ؤطابق دارد چرا كه مدارد و يا بهتر است بگوييم كه اين ماده با اين عبارت از فرمان ت
  

  )ره(بررسي ماده هشتم از فرمان امام 
  :كه شايد بتوان آن را به سه قسمت تقسيم كرد باشد مي) ره(امام ماده پاياني اين فرمان تذكرات نهايي

رئـيس ديوانعـالي   ... جنـاب  « :ـ جلوگيري از تخلف مأمورين و انتخاب هيئتي براي رسيدگي به شكايات1
، با سرعت و قاطعيت جلوگيري نماينـد و الزم   كشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكور

هايي را كه مـورد اعتمـاد و    أت، هي ها ها و بخشداري ها و فرمانداري ، در مراكز استانداري است در سراسر كشور
خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا ، و به ملت ابالغ شود كه شكايات  باشند انتخاب نمايند وثوق مي

هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسـليم   تو هيأ. ها ارجاع نمايند تزند بدين هيأ سر مي به حقوق و اموال آنانكه 
و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن، متجاوزين را موافـق بـا حـدود و تعزيـرات شـرعي      

  )142، ص17ه امام، جصحيف( ».مجازات كنند
بايد همه بدانيم كه پـس از اسـتقرار حاكميـت اسـالم و ثبـات و قـدرت نظـام        « :ـ چند تذكر مهم و نهايي2 
ـ ارواحنـا    االوصـياء و بقيـة اهللا   خـاتم با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضـرت   مهوري اسالميج

كـه بـه   ، قابل قبول وتحمـل نيسـت    رجمند از نظام و حكومت، ا نظير ملت متعهد لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي 
ـ به كسي ظلم شود و كارهاي خـالف مقـررات الهـي و اخـالق     اسم انقالب و انقالبي بودن ـ خداي نخواسته   

  .توجه به معنويات صادر شود كريمه اسالمي از اشخاص بي
امنيـت نماينـد و آسـوده خـاطر و     بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامـش و  

مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسالم بزرگ و دولت اسالمي را پشتيبان خـود بداننـد و   
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ها و اجراي عدل و حدود اسالمي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظـامي   قوه قضاييه را در دادخواهي
  .يش و امنيت خود و كشورخود بدانندساها را موجب آ و سپاه پاسداران و كميته

باشـد و   اين امور بر عهده همگان است و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخـرت مـي  و 
، 17صحيفه امام، ج( ».تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است

  )143 -142ص
ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسالمي را  م كه همه ما را از لغزشاز خداوند كريم خواهان« :ـ دعا 3
انه قريب . متصل فرمايد ـ آله صلي اهللا عليه و ـ آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد ييد فرموده وأت

  )143همان، ص.(»مجيب
  

  ين و انتخاب هيئتي براي رسيدگي به شكاياتمأمورتخلف  جلوگيري از: قسمت اول 
وظيفه را براي رئيس ديوان عـالي كشـور و نخسـت وزيـر وقـت تعيـين        در اين ماده دو) ره(امام حضرت

  :اند نموده
جلـوگيري نماينـد و ايـن كـار را وظيفـه      ) ينمأمورتقصير و تعدي (ور مذكوره با سرعت و قاطعيت از ام -1 

  .نمايند به آن اشاره مي» موظفند شرعاً«با عبارت  ،شرعي براي ايشان دانسته
هايي را كه مورد اعتماد و وثوق باشند انتخاب نمايند تا به شكايات مردم  كشور هيئت الزم است در سراسر -2 

 . هـا ارجـاع نماينـد    رسيدگي نمايند و به مردم ابالغ شود تا شكايات خود را در مورد اين امور بـه ايـن هيئـت   
وزين را مطـابق قـانون مجـازات    متجـا  ،پيگيري ن تسليم و ايشان با ارجاع وهاي مذكور نتيجه را به آقايا هيئت
  )142همان، ص( .كنند

باشد كه در اين فرمان به آنها اشاره شـده   ين ميمأمورمواردي از تقصيرات  »امور مذكوره«منظور از عبارت 
انگـاري   جـرم » ين دولتيمأمورتقصيرات مقامات و « ، اموري به عنوان  ا.م.كتاب پنجم ق است در فصل دهم از

  . اين قانون را در برمي گيرد 587تا  570 است كه موادشده 
  :دانند  مي چند عمل را در اين ماده الزم) ره(امام 
  . باشند انتخاب نمايند هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي هيئت -1 
  .ها ابالغ صورت گيرد  تمأمورين به اين هيأتعدي  به ملت براي طرح شكايات از موارد تجاوز و -2 
  .منتقل نمايند) ربط ذي( هاي مذكور نتيجه را به آقايان تهيأ -3 
عزيرات شرعي مجـازات  ت متجاوزين را با حدود و ،پيگيري آن آنان با ارجاع شكايات به مقامات مذكور و -4 

  )142، ص17صحيفه امام، ج( .كنند
مـردم نسـبت بـه     ، تظلمـات و اعتراضـات   رسـيدگي بـه شـكايات    به منظور«:  ا آمده است.ق 173اصلدر 
اداري زيـر نظـر قـوه    ديواني بـه نـام عـدالت     ،هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ين يا واحدها يا آيين نامهمأمور

بر اساس حق نظارت قـوه قضـاييه بـه حسـن     ... «: و همچنين است ) ا.ق 173 اصل(».گردد قضاييه تاسيس مي
زير نظر » سازمان بازرسي كل كشور«سازماني به نام ،  هاي اداري جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه

  ).ا.ق 174 اصل(» گردد رئيس قوه قضاييه تشكيل مي
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و استانداري و بخشداري بوده است و نه  هاي مستقر در فرمانداري هيئت ،كه منظور گفته شود چه چناناما 
رسـيدگي بـه شـكايات    «سمتي با عنـوان  ق ها كز و ارگاناامروزه در تمام مر هللا حمد هبايستي گفت كه ب ، غير آن
ولي هدف ما از اشـاره بـه ديـوان عـدالت      ؛اند مند تأسيس و مشغول به كار شده تحت قوانين و ضابطه» مردمي

اداري و سازمان بازرسي كل كشور به علت بيشتر ملموس بودن اين دو نهاد و از سـويي بـا عنايـت بـه اينكـه      
و البته بد نيست در اينجا . بوده است )ا.ق  61 اصل( باشد و دادگستري ميها  ه از طريق دادگاهقضايياعمال قوه 

هر كس شـكايتي از  « : بايد توجه كرددر اين اصل » كس هر«به واژه  .قانون اساسي هم اشاره شود 90به اصل 
 بـه مجلـس شـوراي    توانـد شـكايت خـود را كتبـاً     ه داشته باشد ميقضاييقوه  طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا

مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كـافي دهـد و در مـواردي كـه     . اسالمي عرضه كند
ه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسـب  قضاييشكايت به قوه مجريه و يا قوه 

  .)ا.ق 90 اصل( »نتيجه را اعالم نمايد
  

  چند تذكر مهم و نهايي: قسمت دوم
مهـوري  در ادامه چند چيز را سبب استقرار حاكميـت اسـالم و ثبـات و قـدرت نظـام ج      )ره(امام حضرت

 .انـد  كه اين دو صفت به زيبايي تمام به كار بـرده شـده  ( ييد و عنايت خداوند قادر كريمأت -1: دانند مي اسالمي
د ايـن عنايـت را   وهاست و از روي كـرم خـ   برتر از همه قدرت او داشت و قدرت خداوند كه قدرت ياري را

دانيم كه اين انقالب بزرگ كـه   ما مي« :فرمايند  ايشان در وصيت نامه سياسي الهي خود مي .)شامل مردم ما كرد
امـام خمينـي،   ( »ييدات غيبي الهي پيروز گرديدأاز ايران بزرگ كوتاه كرد با ت خواران و ستمگران را دست جهان

نظيـر ملـت    پشـتيباني بـي   -3 )عج(و بقية اهللا) ص(تم االوصياحضرت خاتوجه  -2. )401، ص21صحيفه امام، ج
ت مدعي هستم كه ملت ايـران  من با جرأ :فرمايند درباره آنان مي )ره(امام متعهد ارجمند از نظام و حكومت كه

و كوفه و عراق  -صلي اهللا عليه و آله -و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا
  . )410، ص21، جهمان(باشند  مي -صلوات اهللا و سالمه عليها- منين و حسين بن عليعهد اميرالمؤدر 

نيست كه به اسم انقالب و انقالبي بودن خداي نخواسـته بـه كسـي     و تحمل قابل قبول«: فرمايند كه  و مي
. »نويات صادر شودتوجه به مع ظلم شود و كارهاي خالف مقررات الهي و اخالق كريم اسالمي از اشخاص بي

از  ــ 1بايـد ملـت    :ند از ا شمارند كه عبارت سپس چند امر را به عنوان حق ملت برمي) 142، ص17همان، ج( 
آسوده خـاطر و مطمـئن از همـه     -2 ،اين پس كه حال استقرار و زندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند

ه قضـايي قوه  -4 ،اسالمي را پشتيبان خود بدانداسالم بزرگ و دولت  -3 ،جهات به كارهاي خويش ادامه دهند
ــ قـواي نظـامي و انتظـامي سـپاه      5، ها و اجراي عدل و حدود اسالمي در خدمت خود ببينـد  را در دادخواهي
و ايـن امـور بـر عهـده     «ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند و با عبـارت   پاسداران و كميته

هاي دولتي هسـتند برطـرف كـرده و     ه و ارگانقضاييقوه  مخاطب اين نامه صرفاً اين شائبه را كه» همگان است
و  بستن اين امر را موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا لذا به كار .گذارند انجام اين مهم را برعهده همگان مي

قهـار و عـذاب آخـرت و تعقيـب و جـزاي دنيـوي        موجب غضب خداونـد را دانند و تخلف از آن  آخرت مي
  )143 -142، ص17صحيفه امام، ج(. شمرند ميبر
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  دعا: قسمت سوم
   .اند اين فرمان هدايتگر را ختم به دعا نموده، )ره(امام در نهايت حضرت
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