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 مقدمه کتاب گزارشات نقض حقوق پيروان اديان در ايران
 

اعالميه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  18در اين مقدمه سعی شده ماده 

 بررسی نمائيم.و شرايط موجود پيروان ساير اديان در ايران 

 را بررسی می کنيم. اديان وان سايردر ابتدا قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را در ارتباط با پير

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 1 اصل
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می خوانيم (حکومت ايران جمهوری اسالمی است  اولين اصلدر 

که ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت عدل و قرآن... رای مثبت داد) با توجه به پيش 

يی که در تصويب نوع حکومت (جمهوری اسالمی) رخ داد و از آنجائيکه در سرزمين پهناور زمينه ها

ی به اقليت اايران تنها مسلمانان نيستند که زندگی می کنند در همان اولين اصل قانون اساسی مقدمه 

 اعالميه 18اعمال محدوديت نمايان است، يعنی اولين گام در نقض ماده  جهتبردن و زمينه سازی 

 جهانی حقوق بشر در حيطه نظری است. 

ه پايه ها و بر وجه اسالمی آن ستونی در حال افراشتن است ک در واقع با گنجاندن اين اصل و تاکيد

 .شوند  بايست حول همين محور به فراخور آن در آينده طراحیسقف های ديگر نيز مي

دست داد و پيش زمينه های آن  ستونی که در حوزه عمل چون علل وجودی خود را به مرور زمان از

ی غير مبنای درگيری صاحبان و متوليان قانون اساسی با خيل عظيم دارندگان انديشه ها وحذف شد، 

به همين علت نيز هر چه اصرار از سوی حکومت بر حفظ پسوند اسالمی ، مسلمان و يا الئيک گرديد

به  ،ديهی است که در سالهای اوليه نظاماعمال شد با مخالفت بيشتر روبرو گرديد و ابرام مخالفين ب

و طيف گسترده ای از دگر انديشان دينی نظير يهوديان ايران از بيم و حذف آنان منجر شود که شد 
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هراس، خاک ميهن را ترک گفتند و يا بهاييان که به محاق سکوت نشستند و يا نيروهای الئيک که به 

 شبکه های زير زمينی مجددا باز گشتند.

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی 2ول از اصل بند ا
به جمله (خدای يکتا و اختصاص حاکميت او  بند اول از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمیدر 

و لزوم تسليم در برابر امر او) بر می خوريم که گويا نظام جمهوری اسالمی بر پايه ی ايمان بر آن 

خدای يکتا شده است، خدايی است حکومت کننده که می تدوين شده است، در اينجا نيز تعريفی که از 

بايست در برابر او تسليم مطلق بود و با اين تعريف حاکميت هللا را در چند سطر بعد به چند شريک 

در حقيقت قانون گذار با قائل شدن انقياد در برابر خدا، خواستار اطاعت محض از زمينی واگذار ميکند. 

همين اصل به صورت (امامت و رهبری مستمر و اساسی  5که در بند  شرکای او روی زمين ميشود،

بصورت (اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط)  2ماده  6از ذيل بند  2در تداوم انقالب) و يا در رديف 

 خود را نمايان می کند.

نظور گذار در حال انجام زير ساختی است که اثرات آن در توجيه و تحکيم اصول بعدی و به م قانون

نقض حقوق انسانی دگرانديشان غير دينی و دينی است و بدين ترتيب در پی کسب نوعی مشروعيت 

دايمی برای شرکای زمينی خداوند است و با اينکه در متن همين ماده از نفی سلطه گری و سلطه پذيری 

د و جايگاه داد سخن ميدهد معهذا ناگفته پيداست که سلطه گر کيست و سلطه پذير چه کسی بايد باش

شرکای زمينی خداوند به عنوان سلطه گر و مقام صاحبان ساير اديان به عنوان سلطه پذير پيشاپيش 

 ترسيم شده و اين عبارت بيش از يک ژست نميتواند باشد.

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی 3اصل 

، وجدان و انديشه همانطور که الزم است قالبهايی که از پيش و بر اساس نفی آزادی فکر در اصل سوم

های دينی و مذهبی ديگر طراحی شده، اندک اندک آماده تعبيه ساير قطعات ميشود (باال بردن سطح 

آگاهی های عمومی و رشد فضايل اخالقی براساس ايمان و تقوا) آنهم از آن نوعی که حکومت اسالمی 

چرا  ،ز خود را نشان داده استدارد گام هايی است که عالوه بر پهنه انديشه در گستره عمل ني در نظر

که ارتقاء سطح آگاهی ها بايد اسالمی بوده و در چهارچوب انديشه فقهای جامع الشرايط باشد و براساس 

را در اين کتاب کتاب (قرآن) وسنت معصومين باشد و نمونه هايی از عملکرد به اين ماده قانون اساسی 

 ميتوانيد به فراوانی به خوانيد .

عملکرد  ،مائيمنجمعآوری  توانستيم که از اطالعاتيست گوشه ای ، نوشته شده در کتابی در نمونه ها

به اين ماده قانونی سعی شده است به مسيرهايی که قانون اساسی و متوليان آن برای ارتقاء سطح آگاهی 
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ها که  عمومی بدان متوسل ميشوند اشاره ای گذرا شود واال در سطح جهانی به نوشته يکی از روزنامه

 در خارج از کشور چاپ ميشود اوليای امور به کتاب پاپ بنديکت هم اجازه چاپ در ايران ندادند. 

مالحظه ميشود که (محو هرگونه استبداد  3ماده  6در بند مبادا که سطح آگاهی عمومی خدشه دار شود!

 و خودکامگی و انحصارطلبی) از اصول قانون اساسی است. 

تفکر را تقويت ميکند که تدوين کنندگان قانون اساسی به شعارنويسی در قانون  توجه به اين ماده اين

از درصد)  10ه ای (حداقل اال چطور ممکن است در حاليکه عد و ،اساسی نيز توجه ای ويژه دارند

ملت ايران مسلمان شيعه نبوده و اصوال اعتقادی به مرجعت نداشته و يا غير مسلمان بوده و يا اصال 

يچگونه انديشه مذهبی نمی باشند، زير سيطره قوانين اسالم واليتی باشند و در عين حال از نفی دارای ه

 .استبداد و انحصار طلبی سخن گفت

 قانون اساسی است.  3) تبصره ای ديگر از اصل تامين آزادی های سياسی و اجتماعی(

محدوديت های مجاز برای  اين تبصره نيز از نيات اصلی تدوين کنندگان قانون اساسی با توجه به

فعاليت های سياسی، اجتماعی (مذهبی) سخن می گويد اگر مراسم مذهبی و نوشتارهای مختلف دينی و 

غيردينی و اصوال توليد فکری را نوعی فعاليت اجتماعی تلقی کنيم عبارت (حدود و قانون) مندرج در 

ينی را از دايره مجاز خود خارج نموده و اين تبصره با توجه به فقهی بودن آن، فعاالن و دگرانديشان د

 همين حدود قانونی بر اساس تفکر واليت فقيهی حدود انحصاری را بر آنان تحميل ميکند. 

 برای اين مورد هم اطالعات بسياری را ميتوان در کتاب دست يافت. 

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام جايی ديگر از قانون اساسی ميخوانيم (

 ) از وظايف حکومت اسالمی است. زمينه های مادی و معنوی

 می، بهايی... که در بند بند قانون اساسی خودآيا تفاوت قائل شدن برای يک انسان مسيحی، زرتشتی، کلي

 آيا محبوس کردن ارامنه ايران در قلعه ای بنام باشگاه آرارات نمايی ميکند اعمال تبعيض نيست؟ 

در تهران چند ميليونی تبعيض نبوده و ايجاد امکانات  نداشتن حتی يک مسجد برای عبادت اهل سنت آيا

 عادالنه است؟

 دتی و اماکن مقدسه بهاييان رفع تبعيض از اين گروه است؟ آيا مصادره مراکز عبا

 و يا باز هم بايد چنين انديشيد که منظور قانونگذار رفع تبعيضات به روش واليت فقيهی است؟

تقويت روح بررسی و تحقيق و ايجاد مراکز تحقيق فرهنگی و اسالمی وظيفه حکومت اسالمی در 

ه برای ترويج مراکز ساير اديان و مذاهب سکوت شده و قانون اساسی است و در اين حالی است ک

معلوم نيست از قلم افتادگان به عمد که جزيی از ملت ايران هستند چطور و کجا تحت چه شرايطی 

ميتوانيد تحت حمايت قانون اساسی همه گير کشورشان به بررسی و تحقيق و ايجاد مراکز فرهنگی خود 

 باشند.
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 جمهوری اسالمیاصل دوازدهم قانون اساسی 
به صورتی گويا و روشن از دين و مذهب رسمی کشور سخن ميگويد و به غير  قانون اساسی 12اصل 

در واقع امواج اوليه که هنگام تصويب عبارت (جمهوری قابل تغيير بودن آن مهر تاکيد ميکوبد. 

صاری خود را اسالمی) مورد اصرار و پافشاری بود، اندک اندک در ساحل قانون اساسی فرم انح

اين تصويرکه به وضوح حدود و ثغور ساير باورمندان دينی و غيردينی را معين ميکند، نمايان ميکند. 

در يک ژست ترقی خواهانه و در حد احوال شخيصه) برای صاحبان ساير انديشه های دينی نيز حقی (

 رمجاز ميگذراند. را قائل ميشود و با تجزيه ساير باورمندان، آنان را از صافی مجاز و غي

در اين طبقه بندی طيف بزرگی مجازند و گروهی ديگرغيرمجاز بوده و اصوال وجودشان انکار شده و 

 يا با حاتم بخشی قانون اساسی به انسان های دست دوم تبديل شده اند.

عمد  با کينه توزی به  زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان در اين طبقه بندی گنجانده شده و بهاييان و ...

نديده گرفته شده اند و اين در حالی است که باورمندان غيردينی در پهنه قانون اساسی جايگاهی ندارند و 

های اخير الذکر بايد تابع کدام قانون باشند و در کجای اين قانون  معلوم نيست در شرايط الزم گروه

 اساسی به دنبال حقوق اساسی خود بگردند.

 

 مهوری اسالمیاصل سيزدهم قانون اساسی ج
زيرا انکار قانونگذار مجبور به اتخاذ ژستی است که به ناچار تن بدان ميدهد.  در اصل سيزدهم،

زرتشتيان که صاحبان اوليه اين مرز و بوم هستند که امکان ندارد و نديده گرفتن مسيحيان و يهوديان 

ن دليل در حالی به آنان صورت نيز بر وجه جهانی لطمه خواهد زد و به صالح قانونگذار نيست. به همي

 را يدک بکشند.  اقليتقانونی ميدهد که کلمه 

اقليتی که طبق اصل چهاردهم قانون اساسی، مسلمانان (پيروان واليت فقيه) در يک خضوع مصنوعی 

 و در يک سخی و بخشش با آنان بايد (با اخالق حسنه و قسط و عدل) رفتار کنند. 

ن از باال به اقليت ها در نفس خود نوعی برتری را نهان دارد که هر آشکار است که اينگونه نگريست

لحظه به اکثريت اين اجازه را می دهد که از حق خود عليه اقليت استفاده کند و جالب اينکه در پايان 

ناگهان خطری که ممکن است از طرف اين اقليت ها ساطع شده و رويای قانونگذار را آشفته  14اصل

ه و قانونگذاررا مجبور به گنجاندن جمله ی (اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر نمايد، ظاهر شد

ضد اسالم و جمهوری اسالمی توطئه و اقدام نکنند) می نمايد در تبيين اين عبارت دو منظر را بايد 

 لحاظ نمود: 

کن است به آن اول اينکه اين چگونه خطری است که فقط اقليت های دينی و مذهبی در قالب توطئه مم

 متوسل شوند و اکثريت اين کار را نمی کنند .
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دوم با سؤ نيتی که از همان ابتدا در ذهن قانونگذار پروبال داشت، ميتوان دريافت که اين عبارت 

شمشيری درغالف است که برای ذبح شرعی اقليت ها هر لحظه و بهر بهانه ميتواند از نيام کشيده شود. 

ای آن در عمل در نمونه های زير بيشتر و بهتر خود را نمايان ميکند. آنجا که اين اصل و چگونگی اجر

مجريان قانون در يک رودربايستی سياسی در چنبره افکار خود اقدام به اجرای يک سلسله کشتار تحت 

 عنوان قتل های زنجيره ای می کنند:

 قتل مال محمد ربيعی در کرمانشاه (اهل سنت)

 (اهل سنت) قتل استاد فاروق فرساد

 قتل دکتر عبدالعريز مجد در زاهدان(اهل سنت)

 قتل دکتر شيخ محمد ضيايی در بندرعباس(اهل سنت)

 ساله در زاهدان (اهل سنت) 18قتل شمس الدين کيانی طلبه

در حاليکه اقليت سنی نزديک ترين متحد جمهوری اسالمی در ايدئولوژی اش بايد باشد، مشاهده ميشود 

چون صاعقه بر زندگی اهل سنت ميتازد و  13ر در گنجاندن عبارت توطئه در اصل که نيات قانونگذا

 بر تارک دراويش گنابادی چنين کوفته ميشود. 13اين شمشير داموکلس طراحی شده در اصل

حدود صد نفر از عوامل حکومت بنام حزب هللا به همراه مامورين امنيتی لباس شخصی با نيروهای 

دهی سرهنگ سجادی با شليک گاز اشک آور و گلوله های جنگی و قطع گارد ضد شورش به فرمان

کامل برق منطقه و قطع تلفن های موبايل به دراويش نعمت الهی گنابادی در حسينيه شريعت قم حمله 

زن و کودک نيز مشاهده  250نفر از دراويش را دستگير کردند که ميان آنان  1000کردند و حدود 

 قانون اساسی در مورد بهاييان به شرح زير عمل کرده است: 13همين روال در اجرای اصلميشود. 

ون حقون بشر سازمان ملل متحد در امور اديان به يبه گفته اسماء جهانگيری گزارشگر ويژه کميس

منه ای طی بخشنامه ای به وزارت اطالعات سپاه پاسداران و نيروهای انتظامی از آنها دستور علی خا

درخواست کرده تا به صورت محرمانه بهاييان را شناسايی کرده و اطالعات مربوط به آنان را جمع 

ند تعدادی از آنان با قرار وثيقه آزاد شده اند ولی بهايی در ايران دستگير شده ا ه هاد .آوری کنند 

 نفرشان در زندان بسر می برند. 9حداالقل 

 در مورد اديان رسمی در ادامه اين نوشتار در فصل های بعدی سخن خواهد رفت. 

 

 قانون اساسی تفتيش عقايد ممنوع بوده  23اصل
منوع بوده و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن قانون اساسی تفتيش عقايد م  23و اما اگر طبق اصل

همين قانون، آشکارا به  15، 14، 13عقيده ای مورد تعرض قرار دارد، پس چگونه است که در اصل 
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دسته بندی های دينی و مذهبی متوسل شده اند و آيا همين مرز بندی ها به مجاز و غير مجاز و خودی و 

 ر تعرض به اقليت ها نيست؟غير خودی تفتيش و تفکيک عقيده به منظو

 آيا در بطن اصول سه گانه فوق الذکر نوعی مؤاخذه ی از پيش تعيين شده نهفته نيست؟ 

آيا مؤاخذه و تفتيش عقيده نيست که باورمندان غير مطرح در قانون اساسی به حاشيه رانده شده و يا 

 اصوال به حساب آورده نشده اند؟

خش دوم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در تقابل نيست که تمامی اين عبارات با اصل دوم از ب

ميگويد: دولتهای طرف اين ميثاق متعهد ميشوند اين ميثاق را درباره کليه افراد مقيم در قلمرو تابع 

حاکميتشان بدون هيچگونه تمايزی از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسی... محترم 

 نند. شمرده و تضمين بک

والبد در اجرای همين احترام و تضمين است که در پهنه عمل مشاهده ميکنيم جمعيت زرتشتيان ايران 

به دليل فشارهای گوناگون به نصف تقليل يافته و عطای حکومت اسالمی را با مهاجرت به ساير 

 کشورها به لقای آن بخشيده اند.

 

 اصل بيست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی
از آزادی احزاب و تشکل های دينی با پسوند (شناخته شده) سخن رفته است که باز هم  26ل در اص

 منظور از شناخته شده توليد مرز به معنای مجاز و غير مجاز و خودی و غيرخودی است. 

اعالميه جهانی حقوق بشر هر کسی چه انفرادی و يا جمعی حق برخورداری از  18تشکلی که طبق ماده

و احدی حق تجاوز به آن را ندارد. اصلی که تمامی جهانيان با اتفاق آن را در حوزه نظری  آن را دارد

پذيرفته و در حيطه عمل عموماٌ به آن اعالم پايبندی نموده اند. نکته ای ديگر که در قانون اساسی 

های جمهوری اسالمی خود نمايی ميکند اين است که هرگاه صحبت از آزادی عقيده و انديشه و باور

دينی و غيردينی ميشود قانونگذار در ادامه و توضيح به نوعی تهديد نيز متوسل ميشود و با گذاشتن 

 عباراتی چون (مگر اينکه) و (مشروط بر اينکه) سعی در تهديد و به حصار کشيدن و تحديدآن را دارد. 

غير دينی غيرخودی ها در حقيقت هراس و بيم قانونگذار از طلوع و ابراز انديشه و باورهای دينی و 

در تصوير کلی قانون اساسی حضور هميشگی دارد و يا به تعبيری ديگر قانونگذار خود نيز ميداند که 

اگر اين حصارها را نکشد و يا اين محدوديت ها را قائل نشود بايد آماده درگير شدن با انديشه های نو و 

ن مايل است و مخالف اسالم و مصالح (هرکس حق دارد شغلی را که بداتازه و غير خودی باشد.

 است.  28عمومی و حقوق ديگران نيست را برگزيند) اين عبارت قسمتی از اصل 

همه ميدانيم که يک زن در قوانين اسالمی حق قاضی شدن ندارد و يک مسيحی که ابدا حق دسترسی به 

ر اين قانون اساسی اين شغل را نخواهد داشت و يک زرتشتی هرگز نخواهد توانست که رييس جمهو
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باشد و اين در حالی است که بهاييان از شغل و مناصب حتی سطح پايين اجتمايی محرومند. اين زير 

اعالميه جهانی حقوق بشر و همين طور ماده   23مجموعه های واليت فقيهی در تناقض عريان با ماده

ه شده در عرصه اجتماعی نيز با گذشته از آن همين اقليت ها به اصطالح به رسميت شناختآن است.  18

انواع محدوديت ها در زمينه کار و شغل مواجه اند. زيرا زير مجموعه های  قوانين مبتنی بر قانون 

اساسی که نشات گرفته از فقه و حکومت فقهاست تا جزيی ترين موارد شغلی آنان اثر گذاشته و قوه 

قوانينی ميکند که در آن اقليت مذکور از حدود  مقننه را به اجبار و از روی عقيده، مستلزم به تصويب

تابلويی با مضمون  خود خارج نشوند. فراموش نمی کنيم که در مغازه های ساير باورمندان دينی الصاق

(اقليت دينی) اجباريست که منظور از آن جداسازی مسلمانان از غير مسلمانان هنگام خريد و فروش 

 رخ دهد. (حرام) نادانسته  است تا مبادا عملی

اصوال کسی که صاحب هيچ باور دينی و مذهبی نيست هنگام ورود به شغلی دولتی و يا کسب مجوز 

برای شغل خصوصی، خود را به چه عنوان دينی معرفی کند تا از سد و مانع گذر کرده و به شغلی که 

ی حقوق بشر اعالميه جهان 21ماده  2مايل بدان است دست يابد و اين را در حالی شاهديم که بند 

 ميگويد، هرکس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد.

آيا ميتوان در فرم پرسشنامه کنکور دين و مذهب خود را بهايی يا بی دين نوشت و انتظار قبولی در 

 آزمون مذکور را داشت؟

 

 اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی
اديان و مذاهب شناخته شده در اين باب از فيلتری قطور بهره می قانون اساسی در مورد  30اصل 

آن  18 اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده 26ماده جويد، چه رسد به گروه اول که از آن سخن گفته شد. 

در تقابلی آشکار با قانون اساسی است. قانونی که به مقتضای روح حاکم بر آن در نقض حقوق انسانها 

استقرار نيروهای امور تربيتی در مدارس کشور در سطح  ا از جمله آموزش است.در همه زمينه ه

راهنمايی و دبيرستان و کميته های انضباطی در دانشگاه ها در زمينه عملی نمونه ای از درگير بودن 

درگيری و منازعه ای که حتی تعطيل کردن و بستن دانشگاهها قانون و مجريان آن با جامعه است. 

 سال هم نتوانست در تقليل آن اثری بگذارد. برای چند

ی کلی از نظام در قالب قوای قضايی، مقننه و لقانون اساسی در مواد بعدی خود سعی بر ترسيم شماي

ی امجريه دارد و قبل از ورود به آن در پی استقرار ديدگاه های ايدئولوژيک خود بر قوای سه گانه 

حق مسلم الهی انسان در اعمال ازاست که  56رود اصل (چهار گانه) را دارد و پيش آهنگ اين و

بر سرنوشت خويش سخن ميگويد و تاکيد دارد که اين حق الهی را هيچ کس حق ندارد از  حاکميت

هر  57اما هنوز طنين اين ماده از ذهن خواننده عبور نکرده در ماده بعدی يعنی اصل  ،انسان سلب کند
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واليت فقيه و امام امت و از  نوع (واليت مطلقه) می برد. يک  سه قوه حکومت اسالمی را به زير يوغ

... در سيطره و  بهايی، مسيحی، زرتشتی و انسان غير معتقد به اصول مذهب شيعه اعم از سنی،

محاصره چنين قانونی نمی تواند از امنيت اجتماعی، روانی، دينی برخوردار باشد و در اصل وضع و 

الهی انسان در انتخاب دين و مذهب خود در تضاد است. اگر يک تدوين چنين قانونی با اصل حق 

واليت فقيه زندگی کند، در کجای قوانين اين کشور  زير سلطهدر ايرانی نخواهد برحسب اختيار خود 

جای دارد و در سپر کدامين قانون دارای حقوق مساوی با ديگران خواهد بود تا ديگر آماج انواع توهين 

مسلمان) و انواع تهمت های عقيدتی نظير (کافر) و انواع تهاجمات فيزيکی قرار های لفظی نظير (نا 

 و اموال و ناموسش در امان باشد. نگرفته و حاصل کار فکری، بدنی

که براساس اصول واليت فقيه تنظيم شده است نواميس کفار را حالل ميدانند و  یقوانين عامالن اجرايی

ته شود ديه ندارد و مهدورالدم است همانطور که حق شهادت در يک کافر هيچ حقوقی ندارد و اگر کش

 محاکم قضايی از او پذيرفته نيست. 

 حق داشتن حتی خانه بلندتر از يک مسلمان را در شرايط مساوی ندارد.

مرتبط با نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران  پيشنهادی یا عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مجمع

  را به تصويب رساند.

به مسيحيان، يهوديان، مسلمانان سنی مذهب و بهاييان به در قسمتی از اين قطعنامه چنين امده است: 

عنوان گروهايی که  به داليل مذهبی مورد تبعيض قرار دارند اشاره شده و از دولت ايران خواسته تا به 

ساله  80اجساد شيخ حسن رستگار نقض حقوق بشر بر عليه اقليت ها (در قانون و عمل) پايان دهد. 

رسول هللا کرمانشاه و فرزندش محمد هاشم رستگار در حياط مسجد  امام جماعت اهل سنت مسجد محمد

 پيدا شده که اثر ضربات چاقو و اسيد بر روی اجساد مشاهده شده است.

 

 قوه مقننه
به قوه مقننه اعضای آن و تعدادی که به عنوان نمايندگان اقليت های زرتشتی، کليميان و  64در اصل 

می برای مجلس شورای اسالر مجلس حضور داشته باشند اشاره شده است. دمسيحيان ميتوانند 

ن آنمايندگان اقليت های دينی، محفلی فرمايشی است که برای خالی نبودن عريضه تعبيه شده است، از 

جهت فرمايشی است که نمايندگان اقليت های دينی بايد در آن به قوانينی واکنش نشان دهند که بر پايه 

تقيما به زيان موکالنشان اصول واليت فقيه است و ربطی به نگرش آنها ندارد و حتی گاهی اوقات مس

ت که رأی دادن و يا ندادنشان با وجود فيلتری ضخيم همچون است و باز از اين جهت فرمايشی اس

سوگندشان نيز به کتاب آسمانی خودشان آرايشی است کم  شورای نگهبان و... تاثيری نخواهد داشت و
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رنگ بر چهره بی رنگ رأی هايشان. چون در نظام واليت فقيه محل تصميم گيری جايی دگر است و 

اجرای روزانه خود را دارد زيرا اگر غير از اين بود نيازی به  اين پردۀ نمايشی جهت مصارف داخلی

نمی رفت اصلی که در آن با عبارت (مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانينی  72گنجاندن اصل 

وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغايرت داشته باشد) پای احکام مذهب شيعه اثنی 

احکامی که استوار بر نقل و قول و احاديث راست و دروغ افرادی نظير عشری را علنا به ميدان بکشد. 

 مجلسی و... است. 

احاديث و اخباری که تردد انسان مسيحی، زرتشتی و کليمی در هوای بارانی را ممنوع می داند و 

 ازدواج مسلمان را با مسيحی و کليمی و زرتشتی به معنای ارتداد تلقی می نمايد. 

با آرايشی کم رنگ و دموکرات مآبانه هم چون نقابی در تدوين قانون اساسی جلوه  انحصارطلبی معلق

شان تاب و تحمل هيچ قانونی را  گر است ولی انحصار طلبان دينی واليت فقيه به مقتضای نوع انديشه

نين که کمترين نشان از ترقی خواهی و آزادی طلبی را داشته باشد را ندارند و از بيم رخنه اين گونه قوا

  .كرده اند شورايی به نام شورای نگهبان را تعبيه 91به مرزبندی های متحجرانه شان در اصل 

شورايی که چگونگی انتخاب و شرايط انتخاب اعضای آن حکايت از سيطره مطلق نگرش واليت 

ن بدون آ 93فقيهی دارد تا جايی که حتی مجلس شورای اسالمی ساخته و پرداخته خود را نيز در اصل 

 96تشخيص عدم تغاير قوانين تصويب شده با احکام اسالم واليت فقيهی در اصل  بی اعتبار می دانند.

به فيلتر بدون انعطاف شورای نگهبان سپرده شده است اين ارگان با توجه به ترکيب اعضای آن مطلقا 

ی وظيفه اش را در يک نهاد دينی است که وظيفه پاسداری از انحصارات قانونی را به عهده دارد و وقت

اصطالح انتخابات مجلس خبرگان، رياست ه چرخه حکومت می نگريم و جايگاهش را درنظارت بر ب

جمهوری، مجلس شورای اسالمی و حتی رفراندوم مورد توجه قرار می دهيم نقش آن در استيال بر کليه 

يران است تا با هر انديشه شئونات زندگی ايرانيان بيشتر خودنمايی می کند نقشی که در واقع حق ملت ا

ی دينی و غيردينی مسلمان، زرتشتی، مسيحی، کليمی و بهائی در تعين سرنوشت خود بايد بازی کند. 

حقی که از آنان سلب شده و در يک فريب تاريخی به دستان روحانيون هوادار واليت فقيه سپرده شده 

به نرمی از فراز آن پرواز  107صل از اين گونه ارگانها يکی هم خبرگان رهبری است که ا است.

کرده است و جالب آن که انتخاب اعضای آن در اولين دوره به فقهای شورای نگهبان سپرده شده يعنی 

نفر  6برای انتخاب رهبر هم اهرم  پر فشار شورای نگهبان از طريق بازوی مذهبی متحجر خود يعنی 

می کنند که آنان نيز خود رهبر (رهبر مادام  فقيه شورای نگهبان اعضای خبرگان، رهبری را انتخاب

العمر) را انتخاب خواهند کرد، استيالی تفکر واليت فقيهی در اين دايره بسته به چرخشی دائمی مشغول 

است و به طور دائم يکديگر را انتخاب می کنند و حقوق مسلم ساير انديشه ها به هيچ گرفته  شده است 
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ی زند رهبری شيعه که حدود نيمی از ملت غير شيعه ايران در شرايط رهبر را رقم م 109و اصل 

 انتخاب آن اصوال جايی ندارند. 
 

 ب کردن دارند و نه حق انتخاب شدننه حق انتخا
در فرم قانونی نهايتا نمايان می شود (رهبر) فردی با اختيارات وسيع و  110اوج استبداد دينی در اصل 

لمه اجباری (اسالمی) در زمين مصنوعی جمهوريت کاشته شده مطلق وعنان گسيخته، ميوه ای که با ک

بود، با دست فقهای شورای نگهبان و روحانيون خبرگان رهبری و از چشمه احکام واليت فقيه آبياری 

شده و شاخ و برگی وحشتناک و بی ثمر چون مجلس نمايشی پيدا کرده و ميوه ای چنين تلخ به بار 

 آورده است. 
 

 قانون اساسی جمهوری اسالمیاصل يکصد و دهم 
نزديک به يک صفحه از اختيارات رهبری سخن رفته است در حالی که از آزادی های   110در اصل 

مسلم عمومی ملت ايران و به خصوص از آزادی های مربوط به اقليت های دينی فقط يک سطر آن هم 

دی های اقليت های مختلف ضامن بقا در حالی که تضمين آزابا پسوند به شرط اين که ... ياد شده است. 

و يکپارچگی ملی است و با توجه به تنوع پيروان اديان مختلف ايجاد امنيت برای ساير باورمندان دينی 

و ی زادآارخواهان هيچگاه در انديشه بايد از دغدغه های قانون گذار باشد، دريغ است که انحص

 .نيستند یزاديخواهآ
 

 ساسی جمهوری اسالمیاصل يکصد و يازدهم قانون ا
از بر کناری ولی فقيه مجددا به همان دايره بسته رجوع می کنند و نقش آحاد ملت را  111در اصل 

ورمندان غير نه تمامی تمهيدات برآن است که بانديده می گيرند در تمامی اين جست و خيزهای موذيا

 خودی امکان ظهور نيابند.

 

 وری اسالمیاصل يکصد و دوازدهم قانون اساسی جمه
با ايجاد يک صافی ديگر در انديشه تضمين امنيت نظام واليت فقيه است مجمع تشخيص  112اصل 

مصلحت نظام در واقع ارگانی است که برای حل اختالف از برداشتهای مختلف از زير مجموعه های 

مذاهب و اديان قانون و احکام شيعه واليت فقيهی شکل می گيرد در اين مجمع نيز از باورمندان ديگر 

خبری نيست که هيچ، قانون گذار در کمال صراحت تاکيد دارد که مجمع مذکور همواره بايد اکثريت را 

که در تمام بدنه قانون اساسی بنيان گذاشته جزمی در فقهايش حفظ کند و به عبارتی ديگر همان تفکر 
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و کوبيدن ميخ انحصار مشغول  آن هم به طرد باورمندان غير شيعه 112شد و در اين مجمع و در اصل 

دولتی و در پستهای نيمه کليدی در يک هر چند انتصاب اقليت های دينی و مذهبی در سطوح  است.

قانون نانوشته ممنوع است و حتی يک پست دولتی در اختيار اينان نيست ولی واقعا چرا بايد از ميان 

اشتن لياقت و توانايی و حسن سابقه و ملت ايران فردی کليمی، زرتشتی، مسيحی و بهائی در صورت د

 ساير شرايط عمومی نتواند رئيس جمهور باشد. 

 

 اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی
باز هم به تفکر انحصارگرای قانون گذار تکيه کرده و خيل عظيمی از مردم ايران  115اصل 

ا کنار می زند تا اشتهای سيری ناپذير (مسلمانان سنی) که باورمند به مذهب رسمی کشور نيستند ر

قانون گذار را در اين ميدان نيز سيراب کند و حتی به اين هم نيز اکتفا نکرده و برای اين که مبادا از 

چماق به دست آماده  118سرند و فيلتر نظام غريبه ای گذر کند، مجددا شورای نگهبان کذايی در اصل 

ی پر از تعهد و سرسپردگی رئيس جمهور به پيامبر اسالم و به خدمت است، تا جايی که سوگندنامه 

فقط نمايشی جلوه  121ائمه اطهار نيز نمی تواند جلودار آن بوده و آن را قانع کند و در حقيقت اصل 

چنانچه تجربه گذشته در باب انتخاب رئيس  می کند برای انجام يک رسم معمول در جهان امروزه. 

او در طول سالهای گذشته نشان داده است که اين عنوان رسمی (باالترين جمهور و نحوه انجام وظيفه 

مقام قوه مجريه) نيز مستمسکی بيش نيست که برای گرفتن ژست مردم ساالری در اختيار تندروان 

حاکميت قرار گرفته است و گر نه اقليت های دينی و مذهبی نيز همانند ساير اقشار به همين حداقل نيز 

داشتند که با اين حداقل يکی از سنگرها را برای رسيدن به » واهی«دند و اميد رضايت داده بو

دموکراسی در اختيار داشته باشند، اميد و باوری که در جريان انتخابات خامنه ای، بنی صدر، و خاتمی 

به ياس کامل نشست و نهايتا معلوم شد که رئيس جمهور بيشتر ازيک تدارکاتچی نمی تواند باشد و خلق 

و خوی نظام با توجه به مبانی انديشه ی قانون گذار آن همان است که در جای جای قانون اساسی رخ 

می نمايد و غير خودی را به هيچ وجه روی نمی تابد و اين است حال و روز قوه مجريه با چندين ده 

هداف وزارتخانه و دستگاههای عريض و طويل که تبديل است به ماشين تدارکات جهت رسيدن به ا

 استبداد دينی واليت فقيه.

 

 قوه قضائيه
تقسيم غنائم در پستهای کليدی نظام و حاتم بخشی آن بين فقها و مجتهدين ريز و درشت در کليت قانون 

اساسی بی پروا در حال انجام است و سنگرها و خاک ريزه های ملت ايران يکی پس از ديگری در 
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سال در  5ه انتصاب يک نفر مجتهد عادل و آگاه به مدت اختيار سرسپردگان قرار می گيرد، جريانی ک

 سمت رئيس قوه قضائيه و باز هم به انتخاب ولی فقيه از آن جمله است. 

 

 اصل يکصد و پنجاه و شش و هفت قانون اساسی جمهوری اسالمی
ضمن تاکيد بر اين موضوع اندازه و مقدار احيای حقوق عامه و گسترش عدل را  157و  156اصول 

آزاديهای مشروع محدود و مشخص می کند، آزادی هايی که بر اساس اعالميه جهانی حقوق بشر به  با

آن به طور خاص جزء الينفک حقوق هر انسانی است که پا برعرصه کره خاکی  18طور عام و ماده 

ه می گذارد. به کار بردن کلمه مشروع در بيان آزادی های ايرانيان به مجتهد عادل منتخب ولی فقي

قانون اساسی می بايست با تکيه بر منابع  167نيز با در نظر گرفتن اصل  مشاراليهسپرده شده است که 

ی معتبر به آزادی های ساير باورمندان دينی مشروعيت ببخشد، ا) و با فتاوالزاما شيعیمعتبر اسالمی (

غير شيعی را به مهر قوه قانون گذار در اين اصل جواز دفن آزادی های ملت ايران از جمله باورمندان 

 قضائيه ممهور می کند و دست اين قوه را جهت سرکوب همه جانبه با گشاده دستی باز می گذارد.

شورای اتحاديه اروپا در بلژيک با صدور اعالميه از نقض حقوق بشر در ايران عميقا ابراز نگرانی 

آزادی ها در بيان  محدوديتودسرانه، در اين اطالعيه از افزايش تعداد اعدام ها، بازداشتهای خکرد. 

مذاهب به ويژه در قبال جامعه صوفی ها و بهايی ها و همچنين ايجاد ارعاب و دردسر برای مدافعان 

  .حقوق بشر و به طور کل گروه های اقليت خبر داده است

امنه ای و محمد خاتمی پژوهشگر و محقق دينی به علت انتشار دو نامه خطاب به علی خ» احمد قابل« 

وی توسط دادگاه ويژه روحانيت دادگاه ويژه روحانيت مشهد مورد بازجويی قرار گرفت.  4در شعبه 

 روز در سلول انفرادی بسربرده است. 125به مدت  80روز و در سال  40به مدت  76در سال 

ات جهانی به کار خود مشغول بوده و شامل که چماق قوه قضائيه بدون توجه به اعتراض محدوده ای

را به راحتی به قتل می » زهرا کاظمی«جزئی ترين حرکات است و گرنه تشکيالت قانونی قوه قضائيه 

رساند و جوابگوی هيچ کس هم نيست و با تکيه بر قوانين و احکام واليت فقيهی شهادت غير مسلمان را 

به جرم تبليغ مسيحيت سالها زير شکنجه در زندان حبس را » کشيش پورمند«در دادگاه نمی پذيرد و 

كه محلی قانونی را برای نابودی و به غل و زنجير کشيدن اقليت های دينی نمی يابد  می کند و آنجا هم

 به مدد ارگانهای امنيتی و مخفی و علنی خود ديگر سازمانهای موازيش سر به نيست می کند. 

يش ميکائيليان، کشيش مهدی ديباج، کشيش محمد باقر يوسفی و آنچه بر سر کشيش هوسپيان مهر، کش

 ونه هايی از اين دست می باشد.حسين شاه جمالی و دهها بهائی آمد نم

 از جمله موادی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی و در محدوده قدرت قوه قضائيه تعريف شده است 
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 اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی
 آن است که در آن اصل بربرائت است.  37صل يکی هم ا

خوش باوری است که اتهامی به اين بزرگی را تحت عنوان مرتد، کافر و مشرک بر پيشانی مسيحی، 

کليمی، زرتشتی، بهائی، نديده گرفته و به صداقت قانون گذار در برائت همگان در مقابل قوانين و 

 احکام فقهی باور داشته باشيم. 

ه اساس تدوين قوانين مدنی بر کتب فقهی نظير (حليه المتقين) و افکار علمای مذهب شيعه زيرا زمانی ک

استوار باشد، ترحات آن برای غير شيعه همان حاصلی را خواهد داد که شاگردان مکتبش در مثله کردن 

 افرادی نظير کشيش قربان توری بر روی ميز گذاشتند.

 

 میاصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسال
نيز در بيان محدوديت بازوی اجرائی قوه قضائيه تحت عنوان (هرگونه شکنجه برای گرفتن  38اصل 

اقرار و يا کسب اطالع ممنوع است) اقدام نموده است. اقدامی که در اساس با مواد اعالميه جهانی 

قانون اساسی  حقوق بشر و اصول کنوانسيون منع شکنجه همخوانی کامل دارد. اما دريغ که اين نيز در

بيش از يک شعار بی محتوا نيست، قوه قضائيه و بازوی اجرائی آن اصل وجوديشان بر کتب فقهی 

قوانينی که در آن بريدن دست و کور کردن چشم و سنگسار زنان  شيعه و قانون جزائی آن سوار است. 

ز عمدۀ فشار بردگرانديشان و کافر و مرتد دانستن غير مسلمانان از پايه های آن است و به همين دليل ني

دينی از سوی همين قوه خودنمايی می کند، صرف نظر از آنچه در زندانهای حکومت اسالمی بر باور 

غير مسلمان نظير ذبيح اله مهرامی گذشت و يا بر کشيش برومند می گذرد در بيرون از  مندان

کام اوليه و ثانويه متوسل شده بازداشتگاه های حکومت نيز قوه قضائيه با کمترين احساس خطر به اح

انواع شکنجه های روحی و روانی را بر باورمندان غير مسلمان اعمال می نمايد و آنجه بر دراويش 

جايگاه ويژه قوه قضائيه در کل نظام است که  گنآبادی در قم گذشت نمونه ايست تازه و به دليل همين

شود تا کمترين منفذ برای تنفس آزادانه ملت  همواره در رأس آن از منفورترين چهره ها استفاده می

توسط قوه قضائيه به زنان  38رعايت اصل  ايران در عام و دگرانديشان دينی به طور خاص باقی نماند.

کارگزاران يست. نيز ترحمی ندارد و از قضا اين تنها موردی است که از تبعيض جنسی در آن خبری ن

دينی مذهبی و سياسی حتی در سطح  صرف نظر از زمينه های اختالف با دگر انديشان 38اصل 

 زندگی عادی مردم نيز حضور داشته و به انجام وظايف خطيرشان مشغولند.

و خالی از . هبه اجرا در آمد يراناشبانه در های زن و مرد به علت شرکت در جشن حکم شالق بارها 

 اظهار نظر نيز نگاهی داشته باشيم.لطف نيست که در رد شکنجه و رعايت حقوق بشر به اين 
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آيت اله حسينعلی منتظری طی مصاحبه ای با هفته نامه نيوزويک گفت : ادعای رعايت حقوق بشر در 

ايران به يک طنز تبديل شده و چون زمانی که در اين مملکت حقوق من که از بنيانگذاران اين نظام 

 وق ديگرشهروندان اميد داشت. بوده ام رعايت نمی شود چگونه می توان به رعايت حق

 

 اصل يکصد و هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسالمی
يکی از آخرين خاکريزها و شايد هم مهمترين آنان امکانات رسانه ای از قبيل راديو و تلويزيون و 

يت فقيه آمده است و دست توانای قانونگذار به مدد وال 175مطبوعات است که در اينجا هم طبق اصل 

انتصاب رئيس راديو و تلويزيون را به ايشان از کيسه خليفه هبه کرده است تا بدين ترتيب شکاری های 

واليت فقيه با ساز و برگ کامل در بمباران تبليغاتی کم وسيله نباشند در عمل نيز مشاهده می شود که 

و هر چه قدر هم که کالن باشد انجام شدنی است تقويت بازوی تبليغاتی نظام واليت فقيه با هر هزينه ای 

ز و تخريب افکار افراد، توهين به تمام باورهای دينی و مذهبی غير خودی و فشردن حنجره های ناسا

و در عبارت (در صدا و سيمای جمهوری اسالمی آزادی بيان و نشر افکار با  175نيز بر اساس اصل 

با قيد موازين اسالمی جلوه گر است. در واقع اين اصل آزادی رعايت موازين اسالمی بايد تامين گردد) 

بيان و نشر افکار را برای خود و خودی ها تضمين می کند و آنجا که پای ديگر باورمندان به ميان بيايد 

 با چوب، موازين اسالمی عرصه را تنگ يا به طور کل مسدود می کند. 

ز عبارت موازين و قوانين اسالمی چيست و شوربائی قانون گذاران در حقيقت می دانستند که منظور ا

که در حال پخت و پز آن هستند دارای چه طعم و مزه ای خواهد بود و اين سرم سمی در طول عمل 

و به شستشوی مغزی همگان کمر  خود تدريجا و به لطائف الحيل به شاهرگ ملت ايران تزريق شده

ست در کوبيدن چهره ساير اديان و مذاهب و مسخ آنها همت بسته. دستگاه عريض و طويلی كه تا  توان

فرو نگذاشت و در ترويج اوهام و خرافات و خواب کردن و خام کردن ملت از امکانات کليه حوزه های 

نظری و هنری خود استفاده برد. در حال حاضر نيز به مدد يارگيری خود در پهنه ماهواره ها آنچه در 

اليت فقيه و ترويج تفرقه بين سنی و شيعه، شيعه و مسيحی و يهودی دريغ توان دارد در تحکيم استبداد و

اين رسانه در حالی به يکه تاز ميدان تبديل شده است که هم قسمتی از دستگاه امنيتی و نمی ورزد. 

اطالعاتی است و هم با انسداد کامل مجاری تنفسی رسانه های ديگر نظير روزنامه، کتابها، فيلم ها، 

 و ... انحصار را در تسلط واليت فقيه قرار داده است. وبالگ ها

هيچ زمينه ای مگر با اجازه و سرسپردگی، حق انتشار افکار خود را ندارد و در اين يعنی هيچ کس در 

 ميان صدا و سيمای واليت فقيه طبق موازين و احکام اسالمی يکه تازی می کند.

قانون اساسی جمهوری اسالمی از يک طرف توسط افرادی تدوين و تصويب شد که دارای تفکرات 

قعی نمی ار نيز جباريت موجود در آن به دلسوزی های دور انديشان وبسته واليتی بودند از طرف ديگ
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نهاد لذا برای تثبيت پايه های قدرت بايد با وضعيت جديد به فرمی تازه در آيد، فرمی که اصل آن را 

تعبيه  177خدشه دار نکرده در عين حال مانع از ريزش پايه های سست آن شود و به همين لحاظ اصل 

ه با توجه به ترکيب اعضای بازنگران قانون اساسی آخرين معبر را نيز بايد مسدود و پيش بينی شد ک

 شده تلقی نمود.

اعالميه حقوق بشر  18نهايتاً اين که اينگونه بررسی موادی از قانون اساسی که در تعارض با ماده 

ان ابتدا با گذاردن است آشکارا ناکافی است زيرا همانطور که در مقدمه نيز نوشته شد قانون گذار در هم

اعالميه جهانی حقوق بشر کرده  18کلمه (اسالمی) در پسوند جمهوريت خود به خود اقدام به نقض ماده 

است و آنچه در پی تفسير و تدوين مذکور آمده ماحصل باری است که همان يک کلمه با تفسير واليتی 

نيم در قلعه ای که قانون اساسی دارد در خود حمل می کرد کما اينکه در بدنه اين قانون مالحظه می ک

يعنی واليت فقيه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای مصلحت نظام در حقيقت ديوارهای استبداد 

دينی و انحصار طلبی مذهبی باال آمده و از دروازه سرخ و خونين اين قلعه بر اساس قوانين و موازين 

ن ساير دستگاه ها و ارگان ها نظير قضائيه، مجريه و اسالمی کسی را يارای خروج نيست و در اين ميا

مقننه در حقيقت ابزار دست چندمی هستند که در خدمت هدف فوق طراحی شده اند و بايد در اختيار 

زير مجموعه های اخير الذکر وسايل تبليغاتی نظام جهت تظاهر ولی فقيه و تفکر مذهبی واليتی باشند. 

صالبه  در جهان کنونی و در سرزمينی چون ايران آويختن ملتی بهبه دموکراسی می باشند. زيرا 

استبداد دينی دشوار است و برای آن بايد نقابی خوش آب و رنگ تراشيد، تصويری که در ميان خوش 

بيابد زيرا بمباران تبليغی بی وقفه در حال انجام است غافل از  باوران وطنی و منطقه ای نيز هوادارانی

فقهی با تدوين اين قانون اساسی در واقع ملت ايران را سرگرم اموری دست چندم  آنکه نظام واليت

کرده و خود در سرچشمه با شمشيری آخته به کمين تمامی باورهای غير خودی اعم از دينی و غيردينی 

 نشسته است.

 

 نتيجه اينکه :
ت که گاهی اوقات با رنگ . اين قانون اساسی مخلوطی ناسازگار از قوانين و احکام اسالمی شيعه اس1 

و لعاب قوانين مترقی جهانی رنگ آميزی شده و به دليل ناسازگاری که در بطن خود دارد، اين دو به 

 طور دائم در حال دفع يکديگرند.

. عمده ترين وجه اين قانون اساسی، شعارنويسی و اتخاذ ژست های آزاديخواهانه است که قانون گذار 2

و انحصارطلبانه خود سعی در تحميل اين موضوع دارد، در حاليکه در هر به دليل نوع تفکر جزمی 

 ماده از آن اين قصد و نيت به آخر نرسيده سترون می شود.



  ف  1390در  رانيدر ا انياد روانيپ تيوضعکتاب قدمه م
 

. همان طور که به تفصيل سخن رفت اين قانون اساسی در اکثر موارد با اعالميه جهانی حقوق بشر 3

 تواند حتی در حيطه نظری ميثاقی ملی باشد.يآن بطور خاص منافات داشته و نم 18عام و با ماده بطور

. در عمل نيز به دليل تعداد مراکز شکل گيری و شکل دهی تفکر فقهی و برداشتهای گوناگون و 4

اجرای مختلف نه در تدوين و نه در عمل به هيچ الگوی واحدی نرسيده و اين ارکستر کماکان به نواختن 

ين غوغای نابسامان نه نت ها موزون است و نه همان سمفونی گوش خراش مشغول است و در ا

نوازندگان حداقل به نت نوشته ها پای بند، و چنين است که هر اميدی با اين قانون اساسی و اين مجريان 

 که دراوست. به ياس کامل بدل شده و در نهايت از کوزه همان برون تراويده

اران فعالمان ساير همکرای تنظيم مقدمه و بآقای ايساک مسيحی  عزيزمان اينجا از زحمات همکاردر 

و آرش  ، عارف خانیمحمدرضا فرشادفر انآقاي، ستاره سجادی و مهسا سلطانی هاانمخدر اين  کميته، 

 قدردانی ميشود. تنظيم کتاب و مطالب معآوریجبرای  صفائی

 

 ترابیحجت 

 2012 گوستآ
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