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 حذف اصل پنجم قانون اساسی
 یا شکستن حلقه مافيائی جناح رهبری

 
 

این تدارکات باردیگر ثابت کرد، جناح . انتخابات هفتمين دوره مجلس از نظر تدارکات انتخاباتی حائز اهميت فراوانی بود
، نه تعهد، نه عدالت، نه دین، رهبری جهت اعمال قدرت وحفظ  منافعش، نه برای  قانون اساسی، نه منافع ملی، نه اخالق

در واقع این موضوع احتياج به تاکيد دیگری هم  نداشت زیرا بارها .   نه آبرو ، نه انسانيت  کمترین ارزشی قائل نيست
نتيجه آن ناباوریها . این  واقعيت  اززبان آقای خمينی ودیگران اظهار  شده، اما ما مردم ترجيج ميدادیم که باورنکنيم

.ست که برسرمان آمده استوضعيتی ا  
، وبرگزاری چاکرمابانه انتخابات، " قانونمند"باری، بعداز اجرای حکم حکومتی غيرقانونی رهبر توسط رئيس جمهور

جو غالب افکار عمومی اميد خود راازاصالحات ازدست داده واکنون بر پيداکردن راهی جهت براندازی نظام دور 
هادات گوناگونی دیده وشنيده ميشوند که دربين آنها شعار رفراندم فراگير تر به نظر دراین مورد، نظرها و پيشن.  ميزند

دربين این اظهارنظرها یک موضوع مشترک .  ميرسد تا حدی که این شعار در مجلس شورای اسالمی هم شنيده ميشود
.به چشم ميخورد وآن اظهارتمایل به عدم خشونت درهرنوع  تغيير وتحولی است  

و این بيان نکردن هدف از رفراندم، خود دليلی است . هدف از رفراندم ، به صورت شفاف وروشن بيان نميشود متاسفانه 
با این فرض  به بررسی عملی رفراندم در ایران  . به اینکه آن هدف ، درمحدوده  بود ونبود والیت فقيه دور ميزند

.ميپردازیم  
حال به سراغ قانون . م آن هم به یک سلسله اقدامات قانونی نياز داردرفراندم خود یک واژه قانونی است و ترتيبات انجا

:اساسی ميرویم تا از درون آن با شرائط و امکانات رفراندم آشنا شویم  
 این امکان را به مجلس 59اصل . قانون اساسی، در دو مورد امکان همه پرسی یا رفرندام را پيش بينی نموده است

:شورای اسالمی ميدهد  
  59اصل    

 از  مقننه  قوه  اعمال  است  ممكن  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  اقتصادي،  مهم  بسيار  مسائل  در

 آراء  به  مراجعه  خواست  در.  گيرد  صورت  مردم  آراء  به  مستقيم  مراجعه  و  پرسي همه  راه

  .برسد مجلس نمايندگان مجموع سوم دو تصويب به بايد عمومي
 را در مورد تغيير قانون اساسی زیر 59 را  اضافه کردند تا اصل 177،  اصل 1368در بازنگری قانون اساسی سال 

.  سئوال برده و آ ن را در زمره  اختيارات رهبری قراردهند  
    177 صلا

 انجام  زير  ترتيب  به  ضروري  موارد  در  ايران،  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  در  بازنگري

  .ميگيرد

 رييس  به  خطاب  حكمي  طي  ظامن  مصلحت  تشخيص  مجمع  با  مشورت  از  پس  رهبري  مقام

 ترآيب  با  اساسي  قانون  بازنگري  شوراي  به  را  اساسي  قانون  تتميم  يا  اصالح  موارد  جمهور

  : مينمايد پيشنهاد زير

  .نگهبان شوراي يضااع - 1 

  .گانه سه قواي رُوساي - 2 

  .نظام مصلحت تشخيص مجمع ثابت اعضاي - 3 

  .رهبري خبرگان مجلس اعضاي از نفر پنج - 4 



  .رهبري مقام انتخاب به نفر ده - 5 

  .وزيران هيأت از نفر سه - 6 

  .قضاييه قوه از نفر سه - 7 

  .اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از نفر ده - 8 

  .دانشگاهيان از نفر سه - 9 

  .ميكند معين قانون را آن شرايط و انتخاب آيفيت و آار شيوه 

 به عمومي  آراء  به  مراجعه  طريق  از  بايد  رهبري  مقام  امضاي  و  تأييد  از  پس  شورا  مصوبات 

  .برسد پرسي همه در آنندگان شرآت مطلق اآثريت تصويب

  .نيست الزم" اساسي قانون در بازنگري "پرسي همه مورد در نهم و پنجاه اصل ذيل رعايت

 سالميا موازين اساس بر مقررات و قوانين آليه ابتناي و نظام بودن اسالمي به طمربو اصول محتواي
 امامت و امر واليت و حكومت بودن جمهوري و ايران اسالمي جمهوري اهداف و ايماني هاي پايه و

.است ناپذير تغيير ايران رسمي مذهب و دين و عمومي آراء به اتكاء با آشور امور اداره نيز و امت  
 

اصل پنجم قانون اساسی که      .    ت، اصل پنجم قانون اساسی غير قابل تغييراس         177همانطور که ميبينيم، بنا براصل        

قدرت خودکامه ای را به شخصی از ميان قشری از جامعه،  یعنی از ميان کسانی که دوره ای را در حوزه های                                

 :علميه گذرانده و درمحدوده این قشر به مقام باالئی برسد داده است 

   اصل پنجم قانون اساسی

  ايران  اسالمي  جمهوري  در  "فرجه  تعالي  اهللا  عجل  "عصر  ولي  حضرت  غيب  زمان  در

 مدبر  و  مدير  شجاع،  زمان،  به  آگاه  تقوي،  با  و  عادل  فقيه  عهده  بر  امت  امامت  و  امر  واليت

  .ميگردد آن دار عهده هفتم و يكصد اصل طبق آه است
بدین ترتيب، در بازنگری قانون اساسی بصورتی شفاف و روشن امکان هرتغييری در اصل پنجم را از طریق                               

روزی اگر رهبری    .  هم از انجام این عمل عاجز است          "  قدرقدرت"  حتی خود رهبر   .   ميان برداشته اند     قانونی از 

را به جایش    "  عاقل"معزول و رهبری      "  دیوانه"تصميم به چنين کاری بگيرد، مجلس خبرگان او را به عنوان                      

چه از  )  قانون اساسی (ئوریدر ایران متوجه ميشویم چه از منظر ت         "  قدرت"با کمی توجه به ترکيب       .  خواهد گمارد 

هر .  موسوم است "  جناح رهبری "از یک مجموعه کوچک تشکيل شده است که اکنون به                "  قدرت"لحاظ عملی،      

در نتيجه هرعضو تشکيل    .  عضوی ازاین جناح برای بقاء خود مجبوراست همواره مدافع و مراقب منافع بقيه باشد                 

همواره درحال حراست بقيه و همزمان ازسوی بقيه            )  برگاننهادهای انتصابی و مجلس خ      (  دهنده  جناح رهبری       

به همين دليل نباید تعجب کرد ازاینکه شورای نگهبان گاهی اهميتی به خواستهای                   .  موردحراست دائمی بسرميبرد   

 ساعته خود با کيهان، رسما آقای خامنه ای را به عنوان آمر                   16آقای رفسنجانی در مصاحبه       .  علنی رهبر نميدهد   

یادآوری ميکنم که آقای رفسنجانی در پاسخ به سئوال خبرنگارکيهان درمورد                     ( زنجيره ای معرفی ميکند        قتلهای

سعيد امامی پلی بين وزارت اطالعات و دفتر رهبری زده بود و من توصيه کرده بودم                    :  قتلهای زنجيره ای ميگوید   

. زمان سرکوب است آن را چاپ ميکند         و کيهان هم که ارگان سا       ")  نقل به مضمون   "  در کارهای او مداخله نکنند        



برای کوتاه نيامدن در     "  رهبر"انتشار این مصاحبه پيش از انتخابات مجلس هفتم  پيامی جز تحت فشار قراردادن                      

در چنين وضعيتی، تشکيل مجلس هفتم نشان از        .  برابر اصالح طلبان و  تحميل نمایندگان مافيای خودی دربرنداشت          

واردات و پخش موادمخدردر    .    وزات به حقوق مردم و منافع ملی همراه با خشونت دارد          عزم راسخشان به ادامه تجا    

سطح کشور، صادرات دختران وزنان ایرانی به کشورهای خليج فارس، فحشاء در سطح گسترده را چه کسانی                             

ح به دليل غيراز سازمان ترورجناح رهبری ميتوانند درسطح کشور بدون کمترین برخوردی سازمان دهند؟  این جنا     

همسونبودن منافعش با منافع ملت، طبيعتا همواره خود رادرمقام مقابله با مردم حس ميکند و به دليل محدودیت                                

قدرت واقعيش، خودرامجبور ميبيند با ایجاد ترس ووحشت قدرت خود را چندصدبرابر نشان داده بتواند به حيات                          

  .اردواز تهدید آشکار مردم هم ابائی ند.  خود ادامه دهد

تمام نيروها را باید برای       .   ریشه این زنجيره مافيائی فساد و تبهکاری چيزی جز اصل پنجم قانون اساسی نيست                     

باحذف این اصل، قانون اساسی به صورتی درخواهد آمد که امکان بازبينی کلی در بقيه                .  حذف این اصل بسيج نمود    

  خود و کشوررا از این گرداب مرگ ووحشت رهاسازد؟اما چگونه ملت ميتواند .  آن قانونا امکان پذیر ميشود

یک راه حل  این است که بنشينيم و خيالبافی کنيم به اميد روزی که رهبر و خبرگان و تشخيص مصلحت ومجلس                             

یکجا با هم تصميم بگيرند )  ومافياهای غيردولتی که خود یک دولت موازی است       (شورای اسالمی و شورای نگهبان      

چشم پوشند و در آزادی مسئوليت پاسخگوئی به بی عدالتيها و جنایتها و فساد و                      ...ه و قدرت و    از ثروتهای اندوخت   

. آلودگيها ی خودشان را به عهده بگيرند و کوتاه بيایند و آزادی ما را در ازای نابودی خود، برای  ما به هدیه آورند                         

  .که این امر را در خيال هم مشکل بتوان گنجانيد

واقعيت .  یکی نيروی عظيم مردم است     .   بگذریم، واقعياتی چند در جلوی چشم خود خواهيم دید             از عالم خياالت که    

. دوم اینست که استبداد، نيروی مخرب خود را ازهمين نيروی مردمی تأمين کرده و بر ضد خودش بکار ميبرد                               

. ن پوشش قراردهد  واقعيت سوم ضعف و ترس جناح مستبد است که ميخواهد با ایجاد رعب ووحشت در جامعه، برآ                 

واقعيت های دیگر، انفعال مردم، پراکندگی نيروهای مردمساالر وباالخره، نبودیک تصميم جدی برای استقرار                          

  .ازهمه مهمتر اما جدائی ودوری فعاالن مردمساالر از مردم است. مردمساالری است

يه را تضمين کرده و من بعد هم             مجموعه این واقعيات نامتحرک به ترتيبی که موجود است ثبات نظام والیت فق                    

برای به حرکت درآوردن نيروی       .  مگر این واقعيات را تصحيح،  پویا و به حرکت درآوریم               .  تضمين خواهد نمود   

ملت ایران مسلمان است و به کسی        .    عظيم مردمی، فعاالن مردمساالر باید خود را با مردم و به مردم نزدیک کنند                

بيهوده نيست که نظام، آقای آقاجری را به دليل یک            .  م دین حمله کند اعتماد نميکند      که حتی به آخوند جانی هم به نا         

مردم خود مسلمان . سخنرانی به اعدام محکوم ميکند، اما کسانی که به دین حمله ميکنند جرم زیادی مرتکب نشده اند       

ر داشت که اسالم و آزادی و         چگونه ميتوان از مردمی  انتظا       .  اند و مخالف استبداد وموافق آزادی و مردمساالری          

مردمساالری را یک جا در خود ميبينند و با آن زندگی ميکنند، شعار ضدیت دین با دمکراسی را از زبان                                              

روشنفکری بشنوند و به او اعتماد کنند؟ روشنفکران ما نباید خود را مجبورکنند به اینکه برای استقرارمردمساالری                 

دالئل پراکندگی فعاالن مردمساالر اینست که فکر ميکنند مردمساالری فقط با نوع        یکی از   .  حتما با دین مخالفت کنند    

در حاليکه مردمساالری، خود یعنی گرد آوردن          .  برداشت های شخصی یا گروهی خودشان قابل پياده کردن است              

فعاالن مردمساالر  باید این دیوار یخ جدائی بين مردم و           .  تمام افکار و عقيده های گوناگون و گاه متضاد در یک جا              

پس نباید مردمساالری را در برابر دین قرارداد و تقاضای                    .  را آب کرد تا بتوان اعتماد مردم را بدست آورد                   

برای این کار، به جای سردادن شعار مبهم رفراندم، حذف اصل پنجم            .    رفراندمی کرد که بخواهد دین را تخطئه کند       



همانطور که گفته شد، گير ایران همين اصل ازقانون اساسی                .  نيمقانون اساسی را شعار روشن و خواسته خود ک             

  .اصول دیگر را در غياب این اصل ميشود به راحتی و به خواست مردم،  بازبينی نمود. است

باید مردم را بسيج نمود و با           .  همانطوریکه دیدیم، با یک رفراندم از طریق قانون اساسی، این کارممکن نميشود                  

ابتدا با غير    .    و در حد ممکن در آرامش، دولت را وادار به تمکين به خواست مردم نمود                         اعتصابات سراسری    

 قانون اساسی که در جوی از رعب ووحشت به قانون اساسی اضافه شده است، آن را                           177قانونی دانستن اصل     

  .حذف کرده، آنگاه  تقاضای رفراندم برای حذف اصل پنجم را خواستارشد


