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منطق اين محاكمات چيست؟!
... هيچ نه بركن تو زين نهال و نه بشكن» و اين معني را در اشعار  قريب يك هزار سال پيش، حكيم ناصر خسرو قبادياني در تشبيه زيبايي گفته است : «خلق همه يكسره نهال خدايند 

بسياري از شعراي ملي ديگر نيز مي يابيم اما امروزه در پاسخ يك پرسش ساده مبني بر اينكه رأي انتخاباتي من چه بر سرش آمد؟ هيئت حاكمه چنان دست و پاي اين نهال را شكسته و 

ميزان تنبيه و مجازات را باال مي برد كه روح شاعر حكيم را كامال آزرده مي سازد. همين طور اگر صحبت  استفاده از امكانات مملكتي و حقوق فردي و اجتماعي در بين باشد، به شهروند 

معترض و عصباني از گروه محرومان مي گويند تقسيم غنائم در ميان محارم انجام و كار تمام شد و " گر تضرع كني و گر فرياد      جوجه را گربه پس نخواهد داد "  خالصه اين رفتار 

خصمانه و اهانت آميز تا آنجا پيش رفته و خفقان آور مي شود كه شهروند مستاصل  ديوانه وار آرزو مي كند كه اي كاش دوباره به جنگل پناه برده و از رنج تحمل انواع ستمها رهايي 

يابد! ... در شماره هاي گذشته پيام جبهه ملي ايران به كرات متذكر شده ايم كه متاسفانه روز بروز بر عناوين جرمها يكي اضافه مي شود و تشخيص ها و دستورها فورى براي سلب آزاديها 

جاي قوانين را مي گيرد و گاهي در محاكمات صد نفري يكصد متهم نامتجانس مي نشينند و سواالت يكنواخت را پاسخ يكسان مي دهند، پاره اي از رفتارها دقيقا يادآور مناظر محاكمات 

جنگي و حركات غالب و مغلوب مي شود از حال و هواي دادگاه و جلسه رسيدگي به جرائمي كه هيچ كدام قطعي و محقق نيستند كمترين بوي محبت و رافت استشمام نمي شود و ... 

وكيل  وجود  از  كه  حالي  در  نيت  اين  نماند  باقي  تاريكي  نكته  حكم  صدور  براي  و  روشن  را  پرونده  مبهم  نكات  قاضي  كه  است  اين  براي  دادگاه  رسيدگي  جلسات  ترتيب  اگر 

قرار  ترديد  محل  صادره  حكم  بودن  حق  بر  و   استوار  طبعًا  شود  نمي  گفته  قانون  مقررات  از  استفاده  با  متهم  گناهي  بي  به  مربوط  نكات  و  نيست  خبري  محاكمه  جريان  طي  در 

خير؟   يا  است  گرفته  صورت  قانوني  خالف  عمل  او  جانب  از  اساسا  و  است  بوده  عامد  و  دخيل  حد  چه  تا  او  خود  شده  وارد  شخص  به  كه  اتهامهايي  در  شود  نمي  معلوم  و  گيرد  مي 

توجه بفرماييد : دختر يا پسر دانشجويي حين رفتن به دانشگاه بدون شركت در تظاهر و اجتماعي، ناگهان در محاصره 10 نفر مأمور انتظامي قرار گرفته و به شدت مضروب، بعد بازداشت و تحويل بازداشتگاه 

شده و تا رسيدگي به پرونده منتظر تعيين تكليف مي ماند و چند ماه مي گذرد، جوان كتك خورده دست و پا شكسته عالوه بر اينكه عذاب ايام بازداشتي را تحمل مي كند در دادگاه نيز به مجازات 

شالق و جريمه محكوم و از همه بدتر موقعيت و پايان تحصيالت خود را از دست مي دهد، اين همه مجازات و مجموعه آنها براي جواني كه در خيابان تظاهراتي را تماشا كرده يا اصًال در آن تظاهرات 

شركت داشته و گرفتار شده است، آيا از نظر قاضي بي طرف و عادل آنهمه مجازات براي يك عمل مجرمانه!! در صورتي كه حكم صادر شده باشد منطبق با نظر قانونگذار بوده و متناسب تلقي مي شود؟

گردد. مي  ناموجه  احكام  صدور  سبب  و  زند  مي  هم  بر  را  دادگستري  سازمان  خود  نظام  راندن  چوب  يك  با  را  همه  و  است  منفي  شك  بدون  پاسخ 

اما داستان اعدام كودكان كمتر از هجده سال واقعا دردناك و از هر حيث قابل امعان نظر و دقت است و جا دارد مقاالت بسياري دادرسان را آگاه نمايند. آري  مجرمين نوجوان و مجازات 

داعداعدام براي آنها موضوع ديگري است كه آرزومنديم قضات و وكالي محترم دادگستري در صدد اصالح قانون و رويه به طور جدي باشند اينكه اعدام نوجوانان در سن زير سن قانوني 

مثال براي نوجوان چهارده ساله اي كه در يك نزاع دسته جمعي انجام قتل را به او نسبت داده اند حكم اعدام صادر شده ولي اجراي حكم به بعد و رسيدن سن محكوم به سني كه پسر 

رشيد شناخته مي شود موكول شده است. بايد بپرسيم كه منطق اين كار چيست؟ البته از اين نظر كه محكوم را طبق قانون و مقررات چند سال يا چند ماه فرصت زيستن بيشتر در زندان 

را مي دهند تا سواد بياموزد و حرفه اي ياد بگيرد و با روحيه متفاوت بخشوده شده و به جامعه بازگردد اقدام شايسته و انساني صورت مي گيرد ولي دادن مهلت به محكوم براي حصول 

شرايط كه در تاريخ ارتكاب فراهم نبوده به قصد اينكه او را به هر حال اعدام نمايند نيست و درست  بمنظور ارفاق به مجرم خطاكار پيش بيني شده است.  اگر غير از اين فكر بكنيم دادن 

مهلت تا رسيدن به سن قانوني عاقالنه نخواهد بود حال و در برابر اينهمه ولع و اصرار براي اعدام جوانها پيشنهاد مي كنيم يك چند نيز اعمال محبت و دوستي را آزمايش و سينه ها از غبار 

كينه و نفرت پاك نمائيم. حكيم و شاعر جهاني عمر خيام شايد با تجسم مناظر شكستن بلور قامت جوانان است كه مي فرمايد : ... اين كوزه گر دهر چنين جام ظريف –  مي سازد و باز بر 

زمين مي زندش. ممكن است عده اي بگويند اين قبيل عقايد متعلق به هزار سال پيش است پس چشمها را ببنديد و چند بيتي از چكامه شور انگيز مرحوم عالمه طباطبايي زمزمه كنيد :

ها ر ا لد د مهر  من  كيش  د  بو ها           ر با م  ا گفته  و  يم  گو همي                                    
ها  ر هشيا گه  جر ين  ز نند  و بر مهر           كيش  ر  د ست  ا مستي  به  ستش  پر                             
ها ر تا ن  جا م  ا د ز ا ند  يد بر ند           ا ه  د ا ز آ كه  ن  ا ز ر و مهر مهين                               
ها ر ا د بر  فته  ر ها  ج  حال چه  هها          كو ر  د ه  د مر ها  د ها فر چه                                       

راستي كه با مهر حيات بخش انسانها نسبت به يكديگر زندگي چقدر زيبا ودوست داشتني است.

استاد مهندس عليقلي بياني، آخرين يادگار گرانقدر از جمع چهل و چند نفر مؤسسان حزب ايران در سال 1323 شمسي بود. او متولد 15 بهمن ماه 1291 بود و در روز 
8 شهريور 1388 در تهران درگذشت و در قطعه نام آوران بهشت زهرا چهره بر خاك نهاد. شادروان مهندس بياني شخصيتي پاك سرشت و دانشمندي سراپا عاشق 
استاد مهندس عليقلي بياني، آخرين يادگار گرانقدر از جمع چهل و چند نفر مؤسسان حزب ايران در سال 1323 شمسي بود. او متولد 15 بهمن ماه 1291 بود و در روز 
8 شهريور 1388 در تهران درگذشت و در قطعه نام آوران بهشت زهرا چهره بر خاك نهاد. شادروان مهندس بياني شخصيتي پاك سرشت و دانشمندي سراپا عاشق 
استاد مهندس عليقلي بياني، آخرين يادگار گرانقدر از جمع چهل و چند نفر مؤسسان حزب ايران در سال 1323 شمسي بود. او متولد 15 بهمن ماه 1291 بود و در روز 

خدمت به مردم بود و از تظاهر و خودستايي سخت بيزار. او عنوان عضويت موسس در تشكيل حزب ايران و تداوم عضويت به مدت بيش از 65 سال را از افتخارات 
قطعي خود مي دانست و اصوال از معتقدان استوار به ايجاد حزب و تشكل هاي جمعي به منظور مشاركت در تكوين دمكراسي و آزادي در مملكت بود ؛ زنده ياد 
مهندس بياني پس از شركت در مسابقه اعزام محصل به خارج در سال 1311 به فرانسه رفته و طي چند سال اشتغال به تحصيل در دانشكده هاي فرانسه و انگلستان در 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 
مهندس بياني پس از شركت در مسابقه اعزام محصل به خارج در سال 1311 به فرانسه رفته و طي چند سال اشتغال به تحصيل در دانشكده هاي فرانسه و انگلستان در 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 
مهندس بياني پس از شركت در مسابقه اعزام محصل به خارج در سال 1311 به فرانسه رفته و طي چند سال اشتغال به تحصيل در دانشكده هاي فرانسه و انگلستان در 

جامعه مشاهده مي شد و البته اين مناظر در نگاه جوانان از فرنگ برگشته زننده تر مي نمود و سيستم سنتي براي وارد شدن آنان به ميدان فعاليت مساعدت نمي نمود 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 
جامعه مشاهده مي شد و البته اين مناظر در نگاه جوانان از فرنگ برگشته زننده تر مي نمود و سيستم سنتي براي وارد شدن آنان به ميدان فعاليت مساعدت نمي نمود 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 

ولذا تعدادي از مهندسين بيكار و يا مشغول در قسمتهاي غير مرتبط با رشته هاي تحصيلي خود بودند. قبل از تشكيل حزب ايران كانون مهندسان ايران در سالهاي 
1320 و 1322 براي كسب حقوق صنفي و انجام فعاليتهاي سياسي تشكيل شده و برنامه هاي اعتصاب به منظور به رسميت شناختن امتيازاتي كه از آنها محروم بودند تا 
حدي موفق شده بود. لذا حزب ايران به دنبال فعاليتهاي كانون به ويژه با تالش چند نفر از آنها و نوشتن اساسنامه و مرامنامه و تعيين شعارهايي نظير : كار، داد، آزادي 
و با فكر ايراني و به دست ايراني، براي ايران و نوشتن بروشورهاي حزبي موجود در تمام مدت فعاليت حزب كالسهاي تعليماتي و آشنايي با مردم و نشر عقايد حزب 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 
و با فكر ايراني و به دست ايراني، براي ايران و نوشتن بروشورهاي حزبي موجود در تمام مدت فعاليت حزب كالسهاي تعليماتي و آشنايي با مردم و نشر عقايد حزب 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 
و با فكر ايراني و به دست ايراني، براي ايران و نوشتن بروشورهاي حزبي موجود در تمام مدت فعاليت حزب كالسهاي تعليماتي و آشنايي با مردم و نشر عقايد حزب 

و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 
و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 

ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 
و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 
ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 
و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 

بايد مقاله جامع جداگانه در مورد سد سازي ها ، لوله كشي آب شهر تهران و ساختن مسكن براي كارمندان  تهيه نمود روانش شاد و قرين آرامش باد. و تاليف 
ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 
بايد مقاله جامع جداگانه در مورد سد سازي ها ، لوله كشي آب شهر تهران و ساختن مسكن براي كارمندان  تهيه نمود روانش شاد و قرين آرامش باد. و تاليف 

ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 

خرد پيشه اي توانا خرقه  تهى كرد


