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چالشقانون

اش�اره:صفحهچالشقانونكهدرمطالبخودبهبحثو
بررسیپيرامونحکومتقانونوجامعهمدنیمیپردازد،
بانگاهیبهمطالبديگرنظريهپردازاناينمسئلهرامورد
توجهقراردادهاس�ت.مرحومناص�ركاتوزياندرمطلبی
كهدراينبارهازویمنتش�رشدهاست،بهمطالبدراين
بارهاشارهكردهكهبراتفاقدرلزومحکومتقانونتاكيدو
نتايجحکومتقانونبرجامعهرابررسیمیكند.آنچهدر

پیمیآيدبخشیازايننوشتاراست:
ستايش قانون مرز ميان دو نظام قدرت و ارزش را درهم می 
ريزد. اگر قانون معيار ارزش ش��ود و به عنوان محصول اراده 
عمومی يا حفظ نظ��م و امنيت، به حکم ذات خود خوب و 
قابل احترام باش��د و معياری خارجی بر آن س��ايه نيفکند، 
اين امر به منزله اين اس��ت كه گفته شود خوب و بد را نيز 
قانون معين می كند و اقتدار دولت هميش��ه مشروع است، 

يا به بيان ديگر، حقيقت تابع قدرت 
اس��ت؛در حالی ك��ه واقعي��ت های 
خارجی با چنين نتيجه ای س��ازگار 
نيس��ت. دول��ت، حت��ی در مردمی 
تري��ن حکومتها، منافع و انگيزه های 
خاصی دارد كه گاه با مصالح عمومی 
مخالف اس��ت و قانون نيز، مانند هر 
پديده ديگر، خوب و بد دارد. انسان، 
به حکم طبيعت خ��ود، قانون خوب 
و عادالن��ه را به رغب��ت می پذيرد و 
از حکم زور جز با فش��ار اطاعت نمی 
كن��د. معيار تميز عدل و ظلم اخالق 
است كه در پيشگاه وجدان به رغبت 
و نف��رت حکم می كند: دادگاهی كه 
در آن ق��درت جايی ن��دارد و بيرون 

رفته است تا اعتقاد و ايمان تمام صحنه داوری را بگيرد. به 
همي��ن جهت، هيچ نيرويی نمی تواند مانع از اظهار نفرت و 
مقاومت منفی در برابر قوانين نادرس��ت و غير اخالقی شود. 
يکی از دش��واريهای فلس��فه حقوق در اين اس��ت كه برای 
رس��يدن به هدفی مش��ترك ناچار اس��ت با دو زبان سخن 
بگويد؛ب��ه متجاوز نهيب زند كه از قان��ون اطاعت كند و به 
عارف نش��ان دهد كه چگونه از بند قانون نادرس��ت برهد و 
آن را به س��وی انصاف كش��د تا هم نظم را برهم بزند و هم 

فرشته عدالت را نرنجاند. 

ض��رورت جم��ع نظم و عدالت ناش��ی از طبيع��ت حقوق و 
چارچوبی اس��ت كه اي��ن نظام ب��رای انديش��ه آزاد ايجاد 
می كند: حقوق��دان، برخالف حکيم و جامعه ش��ناس، در 
جس��تجوی عدالت آزاد نيس��ت. انگيزه عدالتخواهی جهت 
حرك��ت فکر او را تعيين می كند. ولی وس��ائلی را كه برای 
پيمودن اين راه پرس��نگالخ ضروری است در اختيار او نمی 
نهد. عقل و تجربه و فنون تفس��ير در اين راهگش��ايی نقش 
اصل��ی را دارد. زيرا، حقوق��دان بايد راه حل خود را به نظام 
حقوقی و منابع رسمی آن نسبت دهد و تمام هنراو در اين 
اس��ت كه داده های حقوقی را چگونه تركيب كند تا بس��تر 

حركت انديشه او به سوی عدالت باشد. 
اعتقاد به جامع بودن قانون س��بب گسترش فنون لفظی و 
منطقی به منظور اس��تنباط احکامی می شود كه در قانون 
نيامده اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه هيچ قانونی نمی تواند 
جامع تمام راه حلهای مورد نياز جامعه 
باشد. از س��وی ديگر، قاضی نمی تواند 
به بهانه نقص قانون از رسيدگی و فصل 
خصومت خودداری كند. بدين ترتيب، 
تعارض فرض كمال قانون با واقع سبب 
می ش��ود ك��ه دادرس ناچار باش��د به 
انواع وس��ائل منطقی و داللتهای لفظی 
متوسل ش��ود تا راه حل منتخب خود 
را ب��ه روح قانون منس��وب كن��د. اين 
وس��ائل منطقی، اگر به ص��ورت ابزار و 
وس��يله توجيه راه حله��ای عادالنه به 
كار رود مفيد اس��ت، چرا كه چارچوبی 
متع��ادل برای آزادی انديش��ه و حفظ 
نظام حقوقی اس��ت. ولی، هرگاه هدف 
ش��ود و دادرس گمان كن��د كه نتيجه 
اس��تنباط، هرچه باش��د، مطابق با واقع است، توهم و آفتی 
است كه بايد از آن پرهيز كرد، زيرا راه نفوذ عرفان حقوقی 
و حکم دل و مصلحت گرايی را به جهان حقوق می بندد و 
آن را از واقعيت ها دور می س��ازد. عقب ماندگی و محصور 
ماندن در دايره الفاظ و رواج تصنع و حيله و بی اعتنايی به 
مصالح اجتماع��ی و نتيجه های ناعادالنه فتاوا از پيامدهای 
ناگوار غرق ش��دن در مباحث الفاظ و اجتهاد بدين ش��يوه 
اس��ت. نظام حقوقی، اگر در اين دام افتد، از جهتی به نظم 
مذهب��ی و از جهت��ی به نظم رياضی نزدي��ك و گاه همانند 

می ش��ود: به نظم مذهبی، از اين لحاظ ش��باهت پيدا می 
كند كه پيروان مکتب تحليلی عدالت را تنها در اس��تنباط 
و الهام از قانون جس��تجو می كنند؛و به نظم رياضی، بدين 
اعتب��ار نزديك می ش��ود كه اس��تدالل ها همه قياس��ی و 
تحليلی است نه اس��تقرايی و تجربی. در نظم مذهبی، اين 
احتي��اط، اگر به افراط نرس��د، مفيد اس��ت و از بدعتها می 
كاهد، ولی در حقوق ك��ه در مدار بازتری حركت می كند، 
چش��م بستن به روی نيازها و تحوالت اجتماعی و فرورفتن 
در گرداب منطقی خش��ك، پای اس��تدالليان را چوبين می 
س��ازد. وانگهی، آشکارا می بينيم كه فقيهان عرفی و روشن 
بين، كه در كنار استنباطهای منطقی به عرف و نياز مردم و 
احساس انسان نيز توجه كرده اند توفيق بيشتری در تکامل 
فقه يافته اند كه ش��ايد سيد محمد كاظم طباطبايی نمونه 
بارز آن باشد. مرز حکومت قانون؛تجاوز به زندگی خصوصی 
و عقيده ستايش بيش از اندازه قانون به اين نتيجه نامطلوب 
نيز می رسد كه قلمرو و دامنه آن هيچ مرزی نداشته باشد 
و در حريم زندگی خصوص��ی و حتی اعتقادها و باورها نيز 
ب��ه امر و نهی پردازد. در اصل هفتاد و يکم قانون اساس��ی 
می خوانيم: مجلس ش��ورای اس��المی در عموم مسائل در 
حدود مقرر در قانون اساس��ی می توان��د قانون وضع كند. 
اگ��ر صالحيت ع��ام مجلس در قانونگذاری ب��ه عنوان اصل 
پذيرفته ش��ود كه در م��وارد ترديد به كار م��ی آيد، وجود 
چنين اصلی گره گش��ا و مفيد اس��ت، زيرا اراده ملی را در 
صورت��ی می توان محدود ك��رد كه جهت معقول و ضروری 
ايجاب كند. پس، طبيعی است كه مرز حاكميت ملی چهره 
استثنايی ندارد، چنان كه در مورد اصول و احکام مذهبی و 
اصول قانون اساسی به اين استثناء تصريح شده است: اصل 
72 ق. ا. در اين باره مقرر می دارد: مجلس شورای اسالمی 
نم��ی تواند قوانينی وضع كند ك��ه با اصول و احکام مذهب 
رسمی كش��ور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد.... ولی، 
هرگاه از عموم اصل 71 چنين استنباط شود كه استثناها را 
تنها قانون اساسی معين می كند، نگران كننده است. زيرا، 
زمينه ورود قانون به مرز زندگی خصوصی اشخاص و عقايد 
را فراهم می آورد. هر اندازه بر وصف اجتماعی انس��ان تکيه 
شود و نماد قرارداد اجتماعی وسيله انتقال حقوق و آزاديها 
ب��ه دولت تلقی گ��ردد، باز هم اين نکته قابل انکار نيس��ت 
ك��ه در تحول دوران طبيعی به اجتماعی، هيچ گاه انس��ان 
وجود و ش��خصيت خويش را فراموش نکرده است و همواره 

كوش��يده تا مأمنی دور از چشم اغيار برای خود فراهم آورد 
و به تنهايی، يا همراه با همسر و فرزندان، زندگی خصوصی 
نيز داش��ته باش��د. اين اس��ت كه گاه به كوه و غار و بيابان 
پناه می برده اس��ت تا به خويش��تن بينديش��د و با معبود 
نج��وا كند و گاه به خان��واده، كه دور از قال و قيل وظيفه و 
تکليف، به دلخواه زندگی كند. تاريخ نشان می دهد كه اين 
زندگی خصوصی هميش��ه در كنار زندگی اجتماعی وجود 
داش��ته اس��ت، چندان كه می توان گفت، خانواده و دولت 
دو اجتماع ضروری برای زندگی انس��ان ش��ده است تقسيم 
زندگ��ی به اجتماعی و خصوصی در عادات و رس��وم ما نيز 
سنتی ديرينه اس��ت: آنگاه كه خانه ها وسيع و متعدد بود، 
اختصاص بخشی از آن به بيرونی و بخش ديگری به اندرونی 
از آثار همين تقس��يم است تا زندگی پرهياهوی اجتماعی و 
اقتصادی به مأمن خانواده س��رايت نکند و آرامش آن را بر 
هم نزند. امروز نيز كه مس��کن ها وسعت گذشته را ندارد و 
زنان ني��ز در فعاليت های اجتماعی دخال��ت دارند، باز هم 
در بيش��تر خانواده ها اطاقی به ميهمان اختصاص دارد و به 
گونه ای بيرونی و اندرونی از هم جدا است. گاه نيز خانواده 
ها، برای تأمين س��کوت و صلح درونی، به تأسيس انجمن و 
باشگاه و دفتر كار در مکانی ديگر دست می زنند تا تقسيم 

معهود همچنان مألوف بماند.
اين تقس��يم تنها مادی و محسوس نيس��ت؛نظام حاكم بر 
آن دو ني��ز متفاوت اس��ت. در حالی كه زندگی اجتماعی را 
قوانين و احکام اداره می كند، خانواده در قلمرو اخالق است 
و هرگاه دولت بخواهد در آن دخالت كند، يا به آن آس��يب 
می رس��اند يا توفيق نم��ی يابد؛به ظاهر فرمان می دهد كه 
زن و ش��وهر مکلف به حسن معاش��رت با يکديگرند )ماده 
1103 ق. م.( يا زوجين بايد در تش��ييد مبانی خانوادگی و 
تربيت اوالد خود ب��ه يکديگر معاضدت نمايند يا طفل بايد 
مطيع ابوين خود بوده و در هر س��نی كه باش��د بايد به آنها 
احترام كن��د )ماده 1177 ق. م.( ول��ی، مصداقهای اجرای 
اي��ن تکاليف را چگون��ه می توان از دادگاه خواس��ت و چه 
دليل��ی برای اثب��ات ادعا آورد؟ آيا پدری كه با سركش��ی و 
نافرمانی و بی ادبی فرزند خود روبرو اس��ت، می تواند برای 
ه��ر بار تخلف به پليس و دادگاه رجوع كند؟ و تازه اگر هم 
چني��ن كند، مقام ه��ای دولتی چه مرهمی م��ی توانند بر 
اين درد بی درمان نهند؟ اين اس��ت كه در پيشگفتار كتاب 
خان��واده از دوره حق��وق مدنی آوردم كه: اي��ن كتاب تنها 
حقوق نيس��ت؛آميزه ای اس��ت از حقوق و اخالق، از آنچه 

هس��ت و از آنچه بايد باشد. نويسنده 
حقوق، همين كه به خانواده می رسد 
فنون��ی را كه از پيش آموخته نارس��ا 
می بيند و پای استدالليان را چوبين. 
حق نيز همين است، زيرا به دشواری 
می توان عواطف انس��ان و بازتابهای 
طبيع��ی او را قال��ب قواع��د محصور 
كرد. بخش زندگی خصوصی و خارج 
از قلم��رو قان��ون منحصر ب��ه روابط 
خانوادگی نيس��ت و پاره ای از چهره 
های آن ب��ه طور طبيع��ی از نظارت 
دولت خارج اس��ت: دو دوست به هم 
نام��ه می نويس��ند يا با تلف��ن با هم 
س��خن می گويند و مزاح می كنند يا 
با هم عکس می گيرند يا در مجلسی 

خصوصی و محدود هرك��دام عقيده خود را می گويند. اگر 
دولت بخواهد با حربه قانون بر اين گفته ها و نوش��ته ها و 
عکس ها و عقايد نظارت كند و بر آنها خرده بگيرد، زندگی 
را بر همگان تلخ و تحمل ناپذير می س��ازد. آنگاه اس��ت كه 
بايد گفت، فش��ار و عس��رت بيش از ان��دازه همان گونه كه 
پيمان نکاح را سست می كند و مبنای طالق قرار می گيرد، 
پيمان اجتماعی و اطاعت از قانون را نيز می گس��لد. ارتباط 
زندگی خصوصی با شخصيت انس��ان چندان طبيعی است 
كه، ن��ه تنها از ديدگاه جامعه ش��ناختی و عملی از زندگی 

اجتماع��ی و در پناه دولت جدا اس��ت، حکيمان نيز از اين 
ارتباط تقس��يم و تقس��يم طرفداری كرده اند: تمام تالشی 
كه كانت و س��اير حکيمان قرن هجدهم برای ترس��يم مرز 
اخالق كشيده اند برای اين بوده است كه آزادی و شخصيت 
و كرامت انس��ان محف��وظ بماند؛ دولتها ب��ه درون خانه ها 
و س��ينه ها نف��وذ نکنند و در اين س��رزمين حکومت را به 
اخالق و دادرس��ی را به وجدان واگذارند. می خواس��تند از 
اين راه بگويند كه اعتقاد و قناعت وجدان به فرمان صورت 
نمی پذيرد و در قلمرو قانون قرار نمی گيرد. می خواس��تند 
بگويند، س��رزنش و عقاب ش��خص به دليل اعتقاد به همان 
اندازه زش��ت و ناپسند اس��ت كه بر او خرده بگيرند كه چرا 
كوتاه قد و س��يه چرده است. بر طبق قواعد عمومی تفسير، 
احکام هر مجموعه قانونگذاری بايد در سايه اصول كلی آن 
مجموعه تفسير و معنی شود. يکی از هدفهای قانون اساسی 
كه در اصول كلی حاكم بر آن آمده اس��ت، حفظ كرامت و 
ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسؤوليت او در برابر خدا 
است. اين واژه ها شعار و ادبيات نيست؛در زمره حقوق ملت 
ايران و حاكم بر تمام اصول قانون اساس��ی است. بنابراين، 
عالوه تفتيش عقايد )اصل 23( و منع شکنجه برای گرفتن 
اقرار يا كس��ب اطالع )اص��ل 38( و هتك حرمت و حيثيت 
متهم��ان و زندانيان )اصل 39(... و مانند اينها، هر قانون كه 
برخالف كرامت و ارزش واالی انس��ان و آزادی مش��روع او 
باشد، با قانون اساسی مخالف است. در اخالق كنونی، تجاوز 
به زندگی خصوصی اش��خاص، تا جائ��ی كه مخالف كرامت 
او اس��ت به نظ��ام عمومی صدمه نمی زن��د. مفهوم زندگی 
خصوص��ی: دامنه زندگ��ی خصوصی و م��رز آزادی در اين 
زمينه خود قابل تفسير است و به همين جهت، بايد مفهوم 
زندگی خصوصی را نس��بی شمرد و اقتضاء هر جامعه را در 
نظر گرفت. ولی، قدر مس��لم اين اس��ت كه اصل را بايد بر 
اباحه و آزادی نهاد. در تفسير قواعدی كه آن را محدود می 
كند گش��اده دستی نکرد و حرمت انسان و خانواده را ارزش 
نخستين شمرد؛چنان كه خداوند نيز برای بندگان آسودگی 
م��ی خواه��د. بهترين ش��اهد اين اخالق جهان��ی ماده 12 
اعالميه جهانی حقوق بشر است كه زندگی خصوصی و امور 
خانوادگ��ی را در پناه قانون قرار می دهد و آزادی و اختيار 
عش��رت در اين زمينه را در زمره حقوق بش��ر می داند. به 
مفاد اين ماده توجه كنيد: احدی در زندگی خصوصی، امور 
خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله های 
خودس��رانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد 
حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در 
مقابل اين گون��ه مداخالت و حمالت 
مورد حمايت قانون قرار بگيرد.  درباره 
آزادی انديش��ه نيز در ماده 18 همان 
اعالميه می خوانيم: هر كس حق دارد 
ك��ه از آزادی فکر، وج��دان و مذهب 
بهره مند باش��د... ش��اهد مثال ديگر، 
گفته يکی از اخالق��ی ترين نام آوران 
حقوق در سده های اخير، يعنی ريپر، 
استاد فقيد فرانسوی است: او در كتاب 
نيروهای سازنده حقوق به قلمرو قانون 
می پردازد و انديشه و اعتقاد را، كه از 
خصوصی تري��ن مظاهر زندگی فردی 
اس��ت، خارج از قلمرو قانون می بيند 
و نف��وذ اجباری در جهان انديش��ه را 
ندامت می كند به ويژه خطرناك اس��ت كه قانونگذار ادعای 
داوری درباره عقايد و احساساتی كه در اعمال اشخاص بروز 
نکرده اس��ت داش��ته باش��د. هر زمان نيز كه خود را به اين 
خطر می ان��دازد، به بهانه احترام به اخالق اس��ت، ولی در 
غالب موارد پای اخالق سياس��ی در ميان اس��ت: پس از هر 
جنگ داخلی يا انقالب است كه حزب غالب می كوشد تا به 
وس��يله قانون كسانی را كه انقالب كبير مظنون می نامد و 
تازگيها بی لياقت ملی يا همش��هری ناخلف لقب گرفته اند، 

متهم سازد... اين وسائل امنيتی قانون نيست. 

»برکت« در سیستان و بلوچستان با 
ایجاد 19 هزار شغل

بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان 
حض��رت ام��ام)ره( بيش از 19 
هزار شغل را در مناطق محروم 
اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
دس��ت  در  ي��ا  ك��رده  ايج��اد 

راه اندازی دارد.
كارآفرين��ی  توس��عه  مع��اون 
با  بركت  بني��اد  اجتماع مح��ور 
اعالم اين خب��ر درباره اقدامات 
اين بنياد در اس��تان سيستان و 
بلوچستان توضيح داد: بنياد بركت تا به امروز و در قالب مدل اقتصادی 
»س��حاب« )طرح سرمايه گذاری حمايتی اشتغال بركت( 5920 طرح 
اشتغال زايی را در 14 شهرستان استان با حجم سرمايه گذاری 5 هزار 
و 327 ميلي��ارد ريال اجرايی كرده يا در دس��ت اقدام دارد كه ايجاد 

اشتغال برای 17 هزار و 757 متقاضی را به دنبال داشته است.
وی خاطرنش��ان كرد: همچنين در مدل اقتصادی »آفتاب« )آيين نامه 
 فقرزداي��ی و توان افزاي��ی بركت( احداث يك واح��د توليد، فرآوری و 
بس��ته بندی خرما در شهرستان سراوان در دس��ت اقدام است. برای 
راه اندازی اين طرح، 84 ميليارد ريال س��رمايه گذاری پيش بينی شده 

و منجر به ايجاد 260 فرصت شغلی خواهد شد.
 رضا راضی زاده با اشاره به مشاركت اقتصادی بنياد بركت با 4 بنگاه 
و واحد توليدی در ش��هرهای زاهدان و زابل عنوان كرد: مش��اركت با 
اين بنگاه ه��ای اقتصادی در قالب طرح اش��تغال زايی بنگاه محور و با 
حجم سرمايه گذاری 170 ميليارد ريالی انجام گرفته كه 980 اشتغال 
را در پی داش��ته است.  معاون توس��عه كارآفرينی اجتماع محور بنياد 
بركت درباره طرح های تس��هيالت محور اين بنياد در استان سيستان 
و بلوچس��تان نيز گفت: در قالب راه ان��دازی طرح های اقتصادی خرد 

ب��ا اعطای تس��هيالت ارزان قيمت، 6 طرح نهايی ش��ده كه منجر به 
ايجاد 167 فرصت شغلی شده است. برای اجرای اين تعداد طرح، 95 
ميليارد ريال س��رمايه  اختصاص يافته است. وی در خصوص اقدامات 
بنياد بركت در حوزه ايجاد فرصت های كسب و كار در شهرستان زابل 
نيز اظهار داشت: تعداد طرح های اشتغال زايی اجتماع محور در مناطق 
محروم و كمتر توس��عه يافته زابل تا دهه فجر امس��ال به 900 طرح 
رسيده كه ايجاد 2700 فرصت شغلی را به دنبال داشته است. راضی 
زاده اضافه كرد: اين 900 طرح طی س��ال های 97 و 98 ايجاد شده و 

266 طرح ديگر هم در شرف راه اندازی است.
ب��ه گفته معاون توس��عه كارآفرين��ی اجتماع محور بني��اد بركت، 61 
روس��تای شهرستان زابل تحت پوش��ش فعاليت های اشتغال زايی اين 

بنياد قرار دارند. 
راض��ی زاده ادامه داد: 900 طرح اش��تغال زايی بنياد بركت در مناطق 
محروم شهرس��تان زابل در قال��ب مدل های اقتص��ادی اجتماع محور 
»س��حاب« و »آس��مان« )آيين نامه س��رمايه گذاری مردمی و اشتغال 
نيروی انس��انی( ايجاد و برای راه ان��دازی آن ها 72 ميليارد ريال اعتبار 

هزينه شده است. 
وی با اش��اره به حضور و فعاليت 7 تس��هيل گر بنياد بركت در زابل و 
روس��تاهای تابعه اين شهرستان گفت: از 900 طرح اشتغال زايی بنياد 
بركت در زابل، 108 طرح مربوط به س��ال گذشته و 792 طرح نيز در 

سال 98 اجرا شده است.
راضی زاده خاطرنشان كرد: 2700 شغل ايجاد شده توسط بنياد بركت 
در روستاهای محروم شهرستان زابل عمدتا در رسته های شغلی پرورش 
دام س��بك و س��نگين، مش��اغل فنی و خدماتی، پرورش مرغ، صنايع 
دستی، فرش دستباف، توليدی پوشاك، پرورش بلدرچين و زنبورداری 
اس��ت. گفتنی است، بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام تا به امروز 
در مجموع 7 هزار و 287 طرح ش��امل توانمندس��ازی اقتصادی، امور 
زيربنايی، فرهنگی، سالمت و ساير خدمات را با حجم سرمايه گذاری 7 
هزار و 700 ميليارد ريال در مناطق محروم و روستايی استان سيستان 

و بلوچستان به بهره برداری رسانده يا در دست اقدام دارد.
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چالش قانون بررسی می کند)قسمت دوم(: 

حکومت 
قانون و 

جامعه مدنی

م���رز حکوم���ت قانون؛تج���اوز 
به زندگی خصوصی و عقیده 
ستایش بیش از اندازه قانون 
به ای���ن نتیجه نامطل���وب نیز 
می رس���د ک���ه قلم���رو و دامنه 
آن هیچ مرزی نداش���ته باشد 
و در حری���م زندگی خصوصی 
و حت���ی اعتقادها و باورها نیز 

به امر و نهی پردازد.

 اح���دی در زندگ���ی خصوصی، 
اقامت���گاه  خانوادگ���ی،  ام���ور 
ی���ا مکاتبات خ���ود نبای���د مورد 
مداخله های خودس���رانه واقع 
شود و شرافت و اسم و رسمش 
نباید مورد حمله قرار گیرد. هر 
ک���س ح���ق دارد در مقابل این 
گونه مداخالت و حمالت مورد 

حمایت قانون قرار بگیرد. 


