پرونده ماه
نمیدانســتهاندبلکهآنرایکحقتلقیمیکردهاند.ایشــانمعتقدبودنداگر
مردمنباشند،اوالًحکومتدینیتحققپیدانمیکندوثانیاًاگرمردمنیایندچنین
تکلیفیدیگرازعهدهفقیهوفقهاهمساقطاست.
ëëدر حقیقت میتوان این سؤال را مطرح کرد در تفاوت این دو دیدگاه که اگر در
جامعهایفقیهیافقهاقدرتداشــتهباشــندوبازورحکومتیرابرمردمتحمیل
کنند ،آیا فقها چنین حقی دارند و این عمل برای فقها شــرعاًجایز است یا جایز
نیست،یاحداقلچنینتکلیفیبرایآنانوجودداردیاندارد؟
نظــرقاطــعاماماینبودکــهصرفنظــرازاینکــهدردورانمعاصرحکومت
بیپشــتوانهمردمیاصالًشــکلنخواهدگرفتواگرشــکلبگیرددوامنخواهد
داشت،اینتکلیفوجودنداردوفقیههمحقچنینکاریندارد.
ریشــههایفقهیکالمیاینموضوعمفصلاســتومنتنهااشارهکوتاهی
میکنمکهاینمســألهازلحاظکالمیوفلســفیبهنگاهاســاموقرآنوموضوع
انتخابگریوآزادیانسانبرمیگردد،چنانکهانساندراصلپذیرشدینهم
آزاداست.
درســنتامیرالمؤمنیــن(ع)وخــودپیامبــر(ص)نیزمشــاهدهمیکنیمکه
ایشــانباتبیین 13سالدرمکهجامعهراآموزشدادوآنانمؤمنانه،داوطلبانه
وبلکهعاشقانهباایشانهمراهیکردندوبعداهلمدینهازایشاندعوتکردند
وحضرتاســتقبالکردند.درواقعمردمبهاســتقبالپیامبررفتندوایشــانرابه
مدینــهآوردندوبدوناکراهواجباربهغیرازوجهنبوتپیامبر،ریاســتدنیاییاو
راهمپذیرفتند.
وقتــیکــهنوبــتبــهامیرالمؤمنیــنرســید،ایشــانباوجودهجومســنگین
نماینــدگانجهــاناســامآنزمــانکهحتــیازکوفهوبصــرهومدینــهوجاهای
دیگــرآمدهبودند،حضرتخالفتراردمیکردندودرنهایتبافشــارســنگین
(حضــرتمیفرمایــدآنچنــانهجــومآوردندکــهنزدیکبــودحســنیندرزیر
دست و پای جمعیت انقالبی لگد مال شــوند) .آن جمله معروف «لوال حضور
الحاضروقیامالحجةبوجودالناصر»...اگرحجتخدابرمنتمامنشــدهبود،با
اینجمعیتعظیمحاضرویــارانفراوان،منخالفترانمیپذیرفتموعنان
شترخالفترابردوشآنمیانداختم.اگردیدگاهدومیعنیتحکمرابپذیریم
ایشاننمیتوانستازتکلیفشانهخالیکند.تازهدراینجازوریهمدرکارنبوده
استامابههرحالحضرتمیفرمایدچونمردمآمدندوزمینهمهیاشد،من
بیعتراپذیرفتم.
بنابراینتشــکیلحکومتازســویامامخمینیهمبرهمینپایهبوده.من
اطمینــاندارمکهامامدرســال 58وقتــیفرمودندبرایاصلنظــامرفراندوم
برگزارکنیم،اگراکثریتمردمبهجایآرینهگفتهبودندامام برمیگشتندقمو
میگفتندتکلیفازمنساقطشدهاست.
ëëیعنــی مرحــوم امــام حتــی در جریان
مبــارزات هم اگــر احســاس میکردند که
نمایندگی مردم را ندارد و مردم خواستی
بــرای تشــکیل حکومــت دینــی ندارند ،من در حال حاضر با زمزمه تغییر
ممکــن بــود چــه بســا در شــیوه حرکت
قانوناساسیمخالفهستم.
انقالبیخودتجدیدنظرکنند؟
به علت اینکه فضای فعلی
نــه .دو چیــز را نباید به هم خلــط کرد.
رسانه ای جامعه و حاکمیت
یکی بحــث نهــی از منکر اســت و دیگری
اقــدامبهتشــکیلحکومــت.امــامتاآخر
ابزار خاصی که در اختیار یک
حتــیاگــرتنهــاهــمبمانــدمثــلهمــان
تفکر تصلب گرا وجود دارد ،اگر
صحبتی کــه فرمودنــد :اگــر خمینی تنها
به سمت اصالح قانون اساسی
هــم بمانــد از ایــن فــرودگاه بــه فــرودگاه
دیگر مــیرود و ظلم رژیم شاهنشــاهی را
برویم همین اصول باقی مانده
میگویــد.اینکهعلیهیــکحکومتجبار
مترقی و حوزههای اعمال
اســتبدادی و ضد دینی ایشــان بــه عنوان
حاکمیت مردم هم محدود
یک مرجع دینی وظیفه تبلیغ و افشاگری
ومبارزه داشــتیکبحث است اما اینکه
میشود و جاهای دیگر چه بسا
یکحکومتیراازلحاظشکل،نوعواصل
لفظ استصواب هم به قانون
حکومت بر مردم تحمیــل کند ،موضوع
وارد شود
جداگانهاست.
حضــرتاماممقولهمبارزهراداشــت
واگــرمــردمهمکارینمیکردنــدبازهم
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امامســازشنمیکردندوممکنبودبهشــهادتایشانختمشودیاتاآخرعمر
درمبارزهباشــد.کاریکهســایرعلمایبزرگمانندشهیدثانییاشهیدمدرس
انجامدادند.
بههرحالشــبههایدرایننیستکهدرمکتبسیاســیامام،مردمازارکان
حکومتدرکناراسالمیتهستندوایندوازیکدیگرجدانیستند.بهتعبیرمقام
معظــمرهبــری«جمهوریتقیدانضمامیبهنظامنیســتکــهبگوییمنظام
حکومتاسالمیاســتویکچیزیبهنامجمهوریتبهآنالصاقشدهاست
بلکهاینهادرهمتنیدههستند».
تاآخرهمامام،پاسدارهمینمکتبواعتقادبودند.حتیدرزمانجنگهم
اجازهندادندانتخاباتیکروزبهتأخیربیفتد.بههرصورتاینموضوعقطعی
ومســلماســتکهامام،جمهوریترامیخواستندومجلسهمبهعنواننماد
برجستهجمهوریتحتیبرجســتهترازریاستجمهوریبهلحاظتکثروحوزه
اختیاردراندیشهامامتجلیواقعیداشت.
ëëبرایناساسساختارهاشکلمیگیردونظامنمایندگیمستقرمیشود.سؤال
این اســت که در این مســیر آیا رأی مردم ذاتاًدارای اهمیــت و تعیین کنندگی
است؟یعنیمجلسیکهتشکیلمیشودمکلفاستمطالباتمردمرادنبال
کنــد یا آنکه برخــی مصلحتها یا نهادهــا میتوانند این مطالبــات مردمی را
تعدیلکنند؟درحقیقترأیمردمبایدنافذباشد؟
ازصحبتهــایامامبــانمایندگانمجلــس،پیامهاییکهایشــاندرافتتاح
ادوارمجلــسداشــتهاندوصحبتهــایامامباخبــرگاناینطوربــرمیآیدکه
ایشاننمایندگیمجلسرانوعیوکالتمیدانستند.یعنیبهنوعینمایندگان
مجلسوخبرگانرهبریوکیلمردمهســتندوقواعدکلیوکالتحاکماســت.
نمیخواهــمبگویمعینــاًهمهاحکامشــرعیوکالتموردیوشــخصیبراین
وکالتجمعیوسیاسیحاکماستچوناین 2حوزهمتفاوتاستامادرحال
مسألهذیلموضوعوکالتقرارمیگیرد.
بههمینسببدرمتنسوگندنامههاییکهچهبرایریاستجمهوریوچه
بــراینمایندگانمجلسدرقانوناساســیآمدهواینســوگندنامهیکســوگند
شــرعیوقطعیاســت،نقصآنبهاصطالحفقهــی«حنثیمین»بهمعنای
شکستنسوگندتلقیمیشودکههمگناهاستوهمکفارهدارد.
آنجامیبینیمکهاستناداینسوگندنامهبرایناستکهمنسوگندمیخورم
کهحافظامانتیباشمکهمردمبهمندادهاند.
پــسنمایندگیمردمدرمجلسوکالتاســتازمردمووکیــلنمیتوانداز
چارچوبکلیموضوعوکالتخارجشــود.اگرخارجشوددرواقعنقضحقوقی
کردهوبایدمکانیزمیبرایعزلاوباشدهمچنانکهدروکالتهایحقوقیدیگر
اینمسألهوجودداردووکیلنمیتواندبرخالفموضوعوکالت،حوزهاختیاری
کهدروکالتنامهتنظیمشدهوبرخالفمصالحموکلخودعملکند.
بنابرایــنخــاصتأمیــنمنافــعمــوکالنشــرطانجــاموکالــتاســتچون
موضوعاتبهموضوعکلیملیبازمیگرددوتکتکآحادجامعهنمیتوانند
درهمهحوزههاصاحبنظرباشندواگرصاحبنظرهمباشندسازوکاراجرایی
آنوجــودندارد.طبیعتاًدرآنجانمایندگانمجلسبایدبهتریــنراهبرایاداره
کشور،تأمینزندگیمردم،اقتصادمردم،حوزهسیاستداخلیوخارجیو...را
مطالعهوبررسیکنندوبامشورتبایکدیگروبابهرهازلوایحیکهازسمتدولت
بهعنوانامینعادلمردممیآیدبانهایتدقتبهترینتصمیمرابگیرند.البته
لوایحیکهازسمتدولتمیآیدبازهمازحوزهوکالتمردماست.بنابرایندر
یکجملهنهادمجلسونمایندگیمجلس،نهادوکالتاســتازسویمردم؛
وکالتــیخاصبــرایریلگذارینرم افــزاری ادارهکشــوربرپایهمنافــعواقعیو
مطالباتمردم.
ëëدر قانون اساســی سال 58به نظر میرسد همین توجه به رأی و جایگاه مردم
بهقانوناساســیراهپیدامیکندوخیلیازنهادهاهمچونقوهقضائیهوصداو
سیمابهصورتشوراییادارهمیشوندحتیماگزینهشورایرهبریراهمداریم.
بلــه.همینطورکهاشــارهشــدفضــایاولانقالبفضایتقســیمقدرتدر
میانآحادجامعهبود.حضرتامامهمعالوهبرنگاهفقهی-فلسفی–کالمی
یکنگاهآســیبشناســانههمبهقدرتداشتند.ایشــانفردیباهوشسیاسی
باال بودند لذا در آسیب شناسی قدرت به این نتیجه رسیده بودند که اگر تکیه گاه
حکومتآحادمردمباشــند،هرمقدارسطحوعمقاینتکیهگاهگسترشپیدا
کندبهگسترهکلملتوکشــور،تضمینبقاومقاومتدربرابرتهدیداتبیشتر
خواهدانجامید.امابههرمیزانکهاینهاضعیفشودوتمرکزبیشتریپیداشود

