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  چكيده

امام خميني از فقيهاني است كه در دوران نهضت اسالمي و پس از پيروزي انقالب و 
فته سخن گ» حق تعيين سرنوشت براي هر ملتي«تأسيس نظام جمهوري اسالمي بارها از 

ايشان اين حق را كه به نظرشان هم جنبه دروني و داخلي دارد و هم جنبه بيروني و . است
اند كه در آغاز مطرح كرده» اصل اسالمي در عرصه حكومت«خارجي، در قالب دو 

و اصل » آزادي مسلمانان در تعيين سرنوشت خود«سلطنت پهلوي زير پا نهاده شد؛ اصل 
اي ديدگاه ايشان در اين زمينه در ميان فقيهان نظريه. »نگاناستقالل ملت از دخالت بيگا«

در مقايسه اجمالي با نظريات » تبيين ديدگاه امام«اين مقاله به . رود شمار ميهبديع و تازه ب
حق تعيين سرنوشت در اسناد «هاي آن در مقايسه با ديگر، و حدود و ثغور و محدوديت
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  مقدمه
رود كه در موادي از  از جمله حقوق اوليه بشر به شمار مي» حق تعيين سرنوشت«

اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي 
االجرا گرديد، مورد توجه  الزم 1976 تصويب شده و در سال 1966و فرهنگي كه در سال 

ديدگاه امام «اما موضوع اين مقاله  )387: 1390عباسي، / بخش ضمائم: 1373مهرپور، . (قرار گرفته است
  1.است» خميني در باره حق تعيين سرنوشت

» اين حق در صورت اثبات، از آنِ كيست؟«صرف نظر از اين بحث اختالفي كه 
حقوق ملت «هاي مختلف بر  توجه تمركز سخنانِ امام در سخنراني، با )1390فريمن، : ك.ر(

دانستند؛ ملتي كه در يك  شود كه ايشان اين حق را از آنِ ملت مي ، معلوم مي»ايران
  . كنند نام ايران و تحت يك حاكميت سياسي زندگي ميچارچوب سرزميني و جغرافيايي به

» حق تعيين سرنوشت«ياتي كه درباره قبل از بررسي ديدگاه ايشان، به احتماالت و نظر
  . وجود دارد، اشاره مي شود

  » حق تعيين سرنوشت«احتماالت يا نظريات چهارگانه در باره  
  :درباره حق تعيين سرنوشت براي مردم، دست كم چهار نظريه وجود دارد 
اند، به اين معنا كه اين حق را از جاي »حق تعيين سرنوشت«مردم ذاتاً داراي . 1
امري . حكومت امري دنيوي و زميني بوده و از آنِ مردم است. اند ري دريافت نكردهديگ

  )83ـ  80: 1376ابوالحمد، (. ديني و آسماني نيست كه از حوزه اختيار انسان خارج باشد
اين حق ذاتاً از آن خداست كه خالق جهان و انسان بوده و داراي حق حاكميت . 2

م سپرده تا امر دنياي خود را با تشكيل حكومت و واگذاريِ ولي خداوند آن را به مرد است، 
بر اين اساس، هر كسي كه از نظر مردم براي اين امر . شان سامان دهند آن به نمايندگان
پيشاپيش شرط خاصي از جانب خداوند براي حاكمان . تواند انتخاب شود صالح باشد، مي
 . تعيين نشده است

نه آسماني  اراني نسبت داد كه حكومت را امري زميني و توان به ديند اين نظريه را مي 
دانسته و معتقدند خداوند انسان را خليفه خود در زمين قرار داده و حاكميت را به او سپرده 

تفاوت اين نظريه با ديدگاه قبلي آن است كه مكتب ديدگاه قبلي اصوالً بر محور . است
شأني در اين عرصه قائل نيست؛ ولي نظريه انسان است، نه خدا؛ و براي خداوند و دين او 

. داند كه خداوند حقِ خود را به مردم تفويض كرده است اخير حق را ذاتاً از آن خدا مي
از نظر آنان . شايد بتوان اين نظريه را از يك جنبه، نظريه رايج در ميان اهل سنت دانست

و تعيين سرنوشت مردم به  اگر پيامبر را استثنا كنيم، بعد از رحلت آن بزرگوار حاكميت
سپارند تا فردي را  مي» اهل حل و عقد«خودشان واگذار شده و آنان نيز حق خود را به 
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فصول : 1، ج1369ابن خلدون، (. انتخاب كنند و جامعه را بر اساس كتاب و سنت پيامبر اداره كند
 )72: 1386نائيني، / 27ـ  26

به مردم سپرده ولي در چارچوبي معين و اين حق ذاتاً از آن خداست و حاكميت را . 3
به اين معنا كه براي اداره جامعه ضوابط و قوانيني وضع كرده و براي حاكم هم . مشخص

توانند  مردم نمي. تعيين كرده است) يا عدالت(شرايطي مانند اعلميت در دين و عصمت 
جامعه تعيين  خارج از اين چارچوب، قانون وضع كرده، و هر كه را خواستند براي اداره

و در (حقِ تعيين سرنوشت را به مردم، و حقِ واليت بر جامعه را به امام معصوم . كنند
 . اعطا كرده است) غيبت او به فقيه عادل

اي تالئم ايجاد شود تا تهافتي پيش  بنا بر اين نظريه، الزم است ميان اين دو حق به گونه 
: ن سرنوشت به دو مقام سپرده شودچگونه ممكن است حق حاكميت يا حق تعيي. نيايد

هاي  ؟ براي حل اين تعارض ديدگاه)امام و فقيه عادل(شناس  يكي مردم و ديگري دين
   )406ـ  405: 1، ج1408منتظري، (. مختلفي ارائه شده است

امام معصوم : هاي جمع ميان اين دو حقِ تفويض شده، آن است كه بگوييم يكي از راه 
به رأي مردم بستگي » تولّي امور جامعه«واليت دارند، اما ) يبتو فقيه عادل در عصر غ(

بيعت نكردند و به او رأي ) و فقيه عادل(دارد؛ به اين معنا كه اگر مردم با امام معصوم 
تعالي هم بر اين نيست كه شخصِ  بناي حق. شود ندادند، زمينه براي اعمال حق او فراهم نمي

مردم بايد با رضايت كامل بخواهند تا . تحميل كند منصوب از جانب وي خود را بر مردم
امام معصوم يا فقيه عادل تصدي امور جامعه را به دست گيرند؛ تا مردم نخواهند آنان 

  . تكليفي در اين زمينه ندارند
پس از سقيفه است كه وقتي حمايت مردم را ) ع(گواه بر اين مطلب سيره امام علي 

برنداشت تا وقتي كه مردم پس از خليفه سوم آمادگي خود نديد، قدمي براي اعمال واليت 
فقيه هم در عصر غيبت نيز همين شأن را . را براي پذيرش واليت آن حضرت اعالم كردند

اي براي اعمال واليت و حاكميت سياسي  تا مردم به او رأي ندهند، او حق و وظيفه . دارد
پذير نيست، مگر  راهي مردم امكانندارد، چراكه حاكميت سياسي مطلوب، بدون رأي و هم

حكومتي كه بخواهد با استبداد و ديكتاتوري خود را بر مردم تحميل كند و چنين حاكميتي 
 . مشروعيت و دوام ندارد

به طور كلي حق تعيين سرنوشت مردم به دست خداست و خدا اين حق را به امام . 4
ه ندارد، و تنها شأن آنان اطاعت از معصوم و فقيه عادل سپرده و مردم هيچ حقي در اين زمين

  )229ـ 225: 1، ج1428مؤمن، (. كسي است كه خدا تعيين كرده است
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آنان در اين زمينه محجورند و . در اين نظريه مردم حق تعيين سرنوشت خود را ندارد 
اگر بتوانند، هر چند با زور و حمايت گروهي اندك ) و فقيه عادل(امام . نيازمند قيم
اصوالً خداوند براي مردم . را به دست بگيرد، حق و تكليف دارد تا حكومت كندحكومت 

 . حقي در جهت تعيين سرنوشت قائل نيست

  نقد و بررسي 
رسد در ميان اين احتماالت و نظريات چهارگانه، براساس شواهد و قراين،  به نظر مي 
يه رايج در فقه، ديدگاه امام با توجه به نظر. توان نظريه سوم را به امام خميني نسبت داد مي

بنابراين الزم است مباني و مستندات آن روشن . در اين زمينه يك گام به جلو تلقي مي شود
گفتني است كه اين نظريه در اصل . آيد پاسخ داده شود هايي كه پيش مي شده و به پرسش

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي هم منعكس شده است 56
شان اين است كه ادلّه  كه نظريه رايج فقهي است، استدالل طرفداران نظريه چهارم 

كالمي و فقهي، حاكميت سياسي را براي امام معصوم و در عصر غيبت براي فقيه عادل 
با وجود اين ادلّه و اعطاي حق حاكميت به امام معصوم و فقيه عادل، اعطاي . كند اثبات مي

شود و  مروز سخن از جمهوريت گفته مياگر ا. حق حاكميت به مردم معنا و مفهومي ندارد
و نهايتاً » اضطرار«، »ضرورت«شود، از باب  اداره جامعه به مديران منتخب مردم سپرده مي

  . است، چون شرايط امروز جهان و افكار عمومي چنين اقتضايي دارد» مصلحت«
ي بتوان بنا بر اين نظريه، رأي مردم تشريفاتي بوده و جدي نيست؛ از اين رو اگر روز 

رأي مردم را ناديده گرفت و بساط انتخابات را برچيد، بدون درنگ بايد بدان اقدام كرد، 
چون رأي مردم اصالت ندارد؛ از اين رو برخي از فقيهان حتي تن دادن به اين اضطرار يا 

جمهوري «مصلحت را هم برنتافته، و در آستانه پيروزي انقالب اسالمي ايران به جاي 
از ديدگاه آنان، . را پيشنهاد دادند» خالفت اسالمي«يا » كومت اسالميح«، »اسالمي

شد؛ براي نمونه به دو  شمرده مي» بدعت در دين«بوده و » تحفه غرب«جمهوري اسالمي 
زاري معروف به عالمه سيد محمدحسين حسيني الله. كنم ديدگاه از اين دست اشاره مي

  :عالمه طهراني در اين خصوص معتقد است
اي  هاي مادي، يا در قوانين غربي كه از روح توحيد اسالمي بهره فلسفهدر 

شود؛ يعني افكار و اوهام عامه  گيري از كثرت شروع مي ندارند، مراكز تصميم
مردم، گرچه در نهايت ضعف باشند، فقط به مالك اكثريت، حق تعيينِ 

ها  لسفهدر اين ف. گيري در امور حاكميت خود را دارند سرنوشت و تصميم
حكومت براساس انتخاب بوده؛ و كيفيت آن به مشروطة سلطنتي، يا به 
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شود، بنابراين جمهوري بدين  جمهوري، يا به بعضي از انحاي ديگر، تقسيم مي
هاي غربي  گيري و انتخاب اكثريت قسيم و نظير مشروطه از قالب طرز رأي

   )31: 5، ج1391ورعي، (. »است؛ و با روح اسالم سازگار نيست
ابحاث فقهيه وارده در واليت فقيه، «: كند وي در ادامه بر نظريه خود چنين استدالل مي 

داند، و در اين مسئله احدي از علماي  الشرايط مي امر حكومت را منحصر به امام يا فقيه جامع
الشرايط زمام حكومت مسلمين را به  شيعه خالف نكرده است؛ يعني با وجود فقيه جامع

   )33: همان(. »قيه سپردن خالف اجماع استدست غير ف
، ضمن نقد 1358ديدگاه دوم مربوط به حزب التحرير لبنان است كه در سال  
در مقدمه اين طرح به . نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي، طرحي را پيشنهاد كرد پيش

  :نقد جمهوريت نظام پرداخته و نوشته است
نظام اسالم خالفت . ي غربي استها  شكل حكومت در اسالم بر خالف نظام

يا امامت است كه خليفه يا امام به وسيله بيعت اهل حل و فصل از امت نصب 
خليفه ملزم است كه براساس كتاب خدا و سنت پيامبرش بر آنها . شود مي

حكومت خليفه مدت معيني ندارد، زيرا مادامي كه احكام خدا را . حكومت كند
هاي خود كه به او واگذار شده   تواند به مسئوليت كند و مادامي كه مي اجرا مي

كند اما حق  امت هر چند كه او را نصب مي. باشد انجام دهد، مصدر امور مي
او در اجراي كتاب خدا و سنت پيامبر مقيد است نه رأي ملت، . عزل او را ندارد

  )478: 3همان، ج(. »زيرا حاكميت در اسالم از آن شرع است نه از آنِ ملت
  :اند رخي از علماي معاصر هم همين نظريه را با صراحت ابراز كرده و نوشتهب 

 تعيين را حق خواهد مي كه كسي يعني معصوم امام جانشين يعني فقيه ولي
 كه دهد مي دستور او... . بدهيد رأي شما بگويد بيند مي مصلحت گاهي او .كند
 اعتبارش هوريجم رياست انتخابات. باشد جمهور رئيس كسي چه بدهيد رأي
 اما بدهند؛ رأي مردم شرايط اين در كه ديده مصلحت. اوست رضايت به

 را فرد اين ما گويند مي و كنند مي پيشنهاد دارند آنها كه است اين حقيقت
 كه اين. نكن نصب نخواستي كنيد، نصب بايد شما األمر إليكم، اما خواهيم مي

 فقيه ولي نصب بدون منتخب جمهور رئيس :فرمايد مي) ره(امام حضرت
   )1384مصباح يزدي، (. همين يعني است طاغوت

گونه شفاف سخن بسياري از طرفداران نظريه چهارم اگرچه درباره رأي مردم اين 
  . گويند، ولي حاقّ و حقيقت نظرشان همين است نمي
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اين  به هر تقدير، اگر امام خميني به عنوان يك فقيه و مرجع تقليد ديني مردم، در برابر 
به » حق تعيين سرنوشت مردم«نظريه رايج كه مستند به داليل كالمي و فقهي است، از 

گويد، بايد آن را يك تحول در  سخن مي» اصل اسالمي«و » اصل عقلي«عنوان يك 
انديشه سياسي فقيهان شيعه به شمار آورد و به تبيين مباني و مستندات عقلي و شرعي آن 

نا و منافي با مباني كالمي و فقهي خوانده نشود يا دچار توجيه و مب اي بي پرداخت تا نظريه
بديهي است مقصود امام از حق تعيين سرنوشت دقيقاً همان چيزي . تأويل ناروا نگردد

تواند  اين حق مي. شود المللي گفته مي ها و اسناد بين نيست كه در مكاتب بشري و اعالميه
شود مانند منع شكنجه، منع آزار و  يرفته ميپذ» بدون قيد و شرط«بر خالف حقوقي كه 

مثل بسياري از حقوق ديگر بشر  ،...اذيت آسيب ديدگان در جنگ مثل زنان و كودكان، و
محدود و «ها به صورت از قبيل آزادي و مساوات متناسب با مباني اعتقادي و فرهنگي ملت

  . پذيرفته شود» مقيد و مشروط

 بررسي ديدگاه امام خميني 
از موضوعاتي كه قبل و بعد از انقالب در كلمات امام تكرار شده و مورد تأكيد يكي  

طبق معناي . است كه نشانه اهميت موضوع است» حق تعيين سرنوشت ملت«بوده، 
هم جنبه دروني دارد و هم جنبه بيروني؛ » حق تعيين سرنوشت يا حاكميت ملي«مصطلح، 

سرنوشت براي ملت و نفي اين حق براي  حق تعيين«در عرصه دروني و داخلي به معناي 
حق تعيين «المللي به معناي  است؛ و در عرصه بيروني و بين» ها اشخاص، احزاب و گروه

» هاي ديگر ها و ملت سرنوشت براي هر ملتي و نفي اين حق براي بيگانگان، اعم از دولت
از هر دو جنبه مطرح در كلمات امام هم، حق تعيين سرنوشت  )378ـ  376: 1390عباسي، (. است

  ).جنبه بيروني( المللي و هم در عرصه بين) جنبه دروني( شده؛ هم در عرصه داخلي 
قبل از نقل كلمات امام بايد توجه داشت كه امام قبل از آنكه يك رهبر سياسي باشد،  

رهبري ديني و فقيهي صاحب مكتب بوده و سخنانش بر اساس موازين فقهي است مگر 
المللي  اي باشد كه ايشان بر اساس ديگري مانند موازين رايج بين قرينه آنكه در موردي

  :اينك بررسي بيانات امام. سخن گفته و به اصطالح، سخنانش جدلي باشد
  جنبه دروني حق تعيين سرنوشت ) الف 

  : امام خميني در زمان مبارزه و در نفي نظام سلطنتي دو گونه استدالل دارند 
. مبني بر اينكه نظام سلطنتي و موروثي عقالً باطل و نادرست استيكي، استدالل عقلي  

اينكه شخصي قدرت را از هر طريق ممكن به دست گيرد و در نسل او تداوم يابد، با اينكه 
اگر خودش هم داراي صالحيت باشد، لزوماً فرزندان او داراي صالحيت نيستند، پس 
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تصدي حكومت نيازمند . ستموروثي بودن قدرت از نظر عقلي منطقاً محكوم ا
  . هايي است و موروثي بودن حكومت، نفي اين اصلِ منطقي و عقاليي است صالحيت

دوم، استداللي مبتني بر پذيرش اصل سلطنت پهلوي و اينكه ملت ـ فرضاً ـ چنين  
» حق تعيين سرنوشت«موهبتي را به رضاخان داده باشد، باز هم سلطنت فرزندش با اصل 

هايي از نوع دوم ايشان جدلي بوده و براي اثبات حق تعيين  قهراً استدالل. منافات دارد
  . سرنوشت از نظر ديني قابل استناد نيست

هاي نوع اول ايشان متمركز شده، سپس برخي از سخنان  در اين مقاله بر استدالل 
  .استداللي از نوع دوم ايشان را هم نقل خواهيم كرد

مبناي مبارزه با رژيم پهلوي و جايگزين كردن «تشريح اي، در  امام خميني در مصاحبه 
  :اظهار نمودند» نظام سياسي ديگر
 :شد پايمال حكومت امر در اسالمى اصل سه اين رضاخان آمدنكارروى با
 رأى در مسلمين آزادى اصل دوم، و اسالمى، حاكم در عدالت لزوم اصل اول،
 دخالت از اسالمى كشور لاستقال اصل سوم، و خود، سرنوشت تعيين و حاكم به

 سه اين احياى براى روز آن در اگر و. مسلمين مقدرات بر آنها تسلط و اجانب
   )239: 5، ج1379امام خميني، (. كشيد نمى اينجا به كار بود، شده اقدام اسالمى اصل

امام خميني در اين بيان حق تعيين سرنوشت ملت را در دو عرصه داخلي و خارجي،  
دانسته كه در زمان رضاخان زير پا گذاشته شد، زيرا نه او » ي در امر حكومتاصلي اسالم«

حاكمي عادل بود، نه مردم آزادانه به او رأي داده بودند، و نه روي كار آمدن او استقالل 
نكته حائز . كشور اسالمي را تأمين كرد، بلكه او توسط بيگانگان بر اين كشور مسلط شد

  :كه از ديدگاه امام،اسالم در امر حكومت سه اصل بنيادين دارداهميت در اين بيان آن است
 عدالت حاكم اسالمي؛

 آزادي مسلمانان در تعيين سرنوشت و رأي دادن به حاكم؛
 .استقالل كشور اسالمي و نفي دخالت بيگانگان در سرنوشت مسلمانان

امام خميني، (روشن است با وجود دو اصل نخست كه مبتني بر داليل عقلي و نقلي است 
، حق تعيين سرنوشت مردم از جنبه دروني و در عرصه )4فصل: 1، ج1408منتظري، / 623: 2، ج1421

خواهد بود؛ مشروط و مقيد به حدودي كه اسالم در » مقيد و مشروط«) اصل دوم( داخلي
سپردن قدرت تعيين كرده، و در عصر حضور، حاكميت را از آنِ امام معصوم دانسته و در 

، آن گونه كه »مطلق«غيبت ـ بنا بر نظريه واليت فقيه ـ از آنِ فقيه عادل؛ نه حقّي عصر 
قهراً در يك جامعه اسالمي مردمي كه . شود هاي مبتني بر مكاتب بشري گفته مي در نظام

توانند خارج از اين چارچوب داراي حق تعيين  اند، نمي اسالم را به عنوان يك مكتب پذيرفته
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  .اند هاي بعدي خود را محدود كرده يرا با انتخاب اول خود، انتخابسرنوشت باشند، ز
گونه كه در يك نظام كمونيستي يا ليبراليستي، مردمي كه مكتب ماركسيسم يا همان

توانند روابط اجتماعي خود را فراتر از چارچوب آن مكتب  اند، نمي ليبراليسم را برگزيده
يا الهي ـ مردم به عنوان موجوداتي مختار، هر در يك نظام مكتبي ـ مادي . تنظيم نمايند

توانند هر قانوني خواستند وضع كنند و هر  چند تكويناً حق تعيين سرنوشت دارند و مي
كسي را كه خواستند به حاكميت برسانند و پيامدهاي آن را هم بپذيرند، اما به خاطر آنكه 

د؛ آنان تنها در چارچوب موازين اند، تشريعاً چنين حقي ندارن مكتبي را براي خود برگزيده
توانند براي اداره جامعه قانون وضع كنند و افراد واجد شرايط مورد  اند مي مكتبي كه پذيرفته

  . نظر آن مكتب را براي اداره جامعه انتخاب نمايند
با عملكرد خود كسي را كه ) ص(مردم در صدر اسالم بعد از رحلت رسول خدا 

كنار زدند و   آنان و تأمين سعادت دنيا و آخرتشان برگزيده بود،خداوند براي اداره جامعه 
پيامدهاي دنيوي و اخروي حاكميت افراد فاقد صالحيت را هم به جان خريدند و تكويناً 

هاي بعدي را هم رقم زدند، اما تشريعاً تخلف كردند، چون با  سرنوشت خود و حتي نسل
زمينه حاكميت فردي را فراهم كنند  پذيرش اسالم و نبوت رسول خدا موظف بودند كه

  . كه مورد رضايت حق تعالي و منطبق بر دستور رسول خدا باشد
البته در عصر غيبت، حتي بنا بر نظريه واليت فقيه، مردم در ميان افراد واجد شرايط  

  توانند از ميان فقيهان واجد شرايط و در فرض فقدان فرد اصلح مي. دارند» حق انتخاب«
توان بدون  نمي. كم عقل بايد او را برگزينند ـ يكي از آنان را انتخاب نمايندكه به حـ

اي است كه امام خميني  اين همان نكته. رضايت مردم يكي از آنان را بر مردم تحميل كرد
: مرقوم نمودند» فقيه در چه صورتي واليت دارد؟« در پاسخ به يك سؤال، مبني بر اينكه 

 به دارد بستگى حكومت تشكيل و مسلمين امور تولّى لكن. دارد صور جميع در واليت«
 تعبير اسالم صدر در و است، شده ياد آن از هم اساسى قانون در كه مسلمين، اكثريت آراى
  )459: 20، ج1379امام خميني، (. »مسلمين ولى با بيعت به شده مى

 ملت آراى به متكى صد در صد اوالً،«: فرمود» توصيف حكومت اسالمي«ايشان در  
 كشور و خود سرنوشت خود رأى با كه كند احساس ايرانى فرد هر كه اى شيوه به باشد؛
   )449: 5همان، ج(. »سازد مى را خود
موازين و «سپس در ادامه، چارچوب اين حق را به خاطر مسلمان بودن مردم ايران  

 مسلمانند، ملت اين اطعق اكثريت چون و«: دانسته و افزودند» هاقواعد اسالمي در همه زمينه
  )همان(. »شود رعايت ها زمينه همه در اسالمى قواعد و موازين بايد كه است بديهى
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حق تعيين سرنوشت دروني و در «اين بيان در حقيقت تعيين مالك و ضابطه كلي  
در پاسخ » عدالت حاكم«است كه پيش از اين، يكي از آنها را تحت عنوان » عرصه داخلي

حق تعيين سرنوشت بيروني و در «البته همين مالك در . ديگر مطرح نمودندبه خبرنگاري 
در آن عرصه نيز اصول و ضوابطي حاكم است و مردم در . هم وجود دارد» عرصه خارجي

  .اند كه در بخش دوم مقاله مطرح خواهد شد آن چارچوب داراي حق
  داليل و مستندات حق تعيين سرنوشت مردم

مستندات حق تعيين سرنوشت براي مردم را به تفصيل مورد  توان مباني و گرچه مي 
ترين  هايي از آيات قرآن، به عنوان مهم بحث قرار داد، اما براي رعايت اختصار تنها به نمونه

  . شود سند مقبول همه مسلمانان، اشاره مي
  » خليفه خدا در زمين«دليل يكم، خلقت انسان به عنوان  
  : فرمايد عنوان خليفه خود در زمين معرفي كرده، ميخداوند سبحان انسان را به  

»قَالَ إِذْ و كبلَئكَةِ رلْمل لٌ   إِنىاعضِ فىِ جيفَةً األَرلُ قَالُواْ خَلْعا أَتجيهن فم 
دفْسا ييهف و كفسي اءمالد ْنُ ونح حبنُس كدَمبح و سنُقَد قَالَ لَك إِنى   لَما أَعم 

 مي خواهم من: گفت به فرشتگان پروردگارت چون ؛ و)28): 2(بقره( التَعلَمون
 تباهى كه آورى مى پديد مخلوقى آنجا در: گفتند بيافرينم، جانشينى زمين در

 تقديس و ستائيم مى به پاكى را تو ما اينكه با بريزند؟ ها خون و كنند
  ».دانيد نمي شما كه دانم مي چيزها من :گفت گوييم؟ مى

خلقت نوع «و چون موضوع سخن . در اين آيه سخن از خلقت جانشين خداست 
توان به اين نتيجه دست يافت كه خداوند  ، مي»هاي برگزيده خداانسان«بود، نه فقط » انسان

؛ گواه بر »هاي برگزيده خدا انسان«گويد، نه  سخن مي» نوع انسان«از خالفت و جانشيني 
كند و خون  تراض فرشتگان الهي است كه انسان را موجودي كه فساد مياين مطلب اع

» نوع انسان«آنان اين خصلت انسان را از مادي و زميني بودن . ريزد، معرفي كردند مي
آنها هم همين مطلب را فهميدند كه مقام خالفت . هاي برگزيده فهميدند، نه خصلت انسان

  . به شكايت گشودند شود كه لب اعطا مي» نوع انسان«الهي به 
عنه است،  تواند بدون توجه به آنچه مورد نظر مستخلف بديهي است كه چون خليفه نمي 

حكومت كند، الزم است قواعد و قوانيني كه خداوند در عرصه حاكميت معين كرده، 
  )118ـ 115: 1، ج1417طباطبائي، (. رعايت نمايد

  دليل دوم، انسان و بار امانت تكليف 
ر آيه ديگري سخن از امانتي به ميان آورده كه جز انسان، هيچ يك از خداوند د 

 علَى األَمانَةَ عرَضْنَا إِنَّا«: موجودات تحمل آن را نداشته و از پذيرش آن سر باز زدند
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ماواتالس ضِ واألَر نَ الْجِبالِ ويلْنَها أَنْ فَأَبمحي نْها أَشْفَقْنَ وم ا ولَهم؛ )72:)33(احزاب( سانُاإلِنْ ح
 از و برتافتند، سر آن حمل از آنها داشتيم، عرضه ها كوه و زمين و ها آسمان بر را امانت ما
  .»كشيد دوش بر را آن انسان اما هراسيدند، آن

معموالً آن را به . اينكه اين امانت چيست؟ در ميان مفسران اختالف نظر وجود دارد 
معنا » واليت الهي«يا » عهد و پيمان مردم«، »و مسئوليت اوامر و نواهي الهي و تكليف«
يعني انسان امانت تكليف و حاكميت  )350: 16، ج1417طباطبائي، / 585:  8، ج1372طبرسي، (. كنند مي

بنابراين تفسير، انسان به نيابت از خداوند و به عنوان جانشين او . در زمين را بر عهده گرفت
اين تعهد و مسئوليت از جانب . واليت را بر عهده گرفتدر زمين، مسئوليت حكومت و 

پس انسان به نيابت از خالق خود حق حاكميت و تعيين . خداوند به انسان واگذار شد
حق تعيين سرنوشت در » تفاوت جوهريِ«در اين نگاه، . سرنوشت خود را پيدا كرده است

ر اين بينش مردم به مكاتب الهي با حق تعيين سرنوشت در مكاتب بشري آن است كه د
كنند كه قهراً در چارچوبي كه خدا معين كرده،  نيابت از خداوند سرنوشت خود را تعيين مي

حق و اختيار دارند، اما در مكاتب بشري مردم اصالتاً داراي چنين حق و اختياري بوده و 
  :دبه عبارتي از شهيد صدر در اين زمينه توجه كني. طبعاً محدوديتي هم نخواهد داشت

هاي حقيقي يعني خداوند  حق خالفت و سرپرستي، برگرفته از منشأ قدرت
متعال است؛ با اعمال اين حق است كه امت نسبت به مسئوليت خود به اوج 

خليفه خدا بر «يابند تنها به عنوان  رسد، زيرا آنان درمي آگاهي و شناخت مي
مردم به  بنابراين. حق تصرف و اعمال قدرت را دارا هستند» روي زمين

صورت استقاللي مالك قدرت و داراي حق حكمراني نيستند، بلكه آنان در 
پيشگاه خداوند متعال نسبت به پذيرش اين امانت و قيام به وظايف خود در 

در نظام دموكراسي مردم منشأ سلطه و استيال .... قبال آن، متعهد و مسئول هستند
در  لتگاه خالفت الهي و مسئوهستند، در صورتي كه در نظام اسالمي مردم خاس

صدر، االسالم : ؛ به نقل از188ـ 187: 2، ج1391ورعي، (. روند برابر خداوند متعال به شمار مي
  )يقود الحياه

  دليل سوم، شورايي بودن حكومت
 الَّذينَ و«: دانسته و فرموده است» شورا«قرآن كريم مبناي تدبير و اداره امور مردم را  

 ؛ و )38): 42(شوري( ينْفقُون رزقْناهم مما و بينَهم  شُورى أَمرُهم و الصالةَ أَقاموا و بهِملرَ استَجابوا
 به كارهايشان و دارند مى برپا را نماز و كرده اجابت را پروردگارشان دعوت كه كسانى
  .»كنند مى قانفا ايم داده روزى آنها به آنچه از و آنهاست ميان در مشورت صورت
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برخي از علما ) ع(و اميرمؤمنان علي) ص(با استناد به همين آيه و سيره رسول خدا 
» استبدادي«هاي  اند كه در برابر حكومت توصيف كرده» شورويه«حكومت اسالمي را 

شورايي بودن حكومت به معناي حضور و مشاركت همه  )112و  90: 1386نائيني، ( .قرار دارد
تدوين قوانين و «تا » انتخاب مديران و مسئوالن حكومت«از . كومت استمردم در امور ح

هايي از حق حاكميت و تعيين سرنوشت  ، همگي جلوه»مقررات اجتماعي در مجلس شورا
بديهي است مردمي كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و اهل نماز و . مردم است

خويش، قوانين و مقررات الهي و عبادت و كرنش در برابر او هستند، در تدبير امور 
ضوابطي را كه او معين كرده، رعايت نموده و در آن چارچوب براي خود حق حاكميت و 

  .اند تعيين سرنوشت قائل
  هاي حقِّ تعيين سرنوشت دروني جلوه 

اند كه مردم  هايي برشمرده امام خميني براي حق تعيين سرنوشت دروني مظاهر و جلوه 
نمايندگان «و » مسئوالن و دولتمردان«، »نوع حكومت«ي توانند به مقتضاي اين حق م

از آنجا كه اسالم براي حكومت، نوع و مدل مخصوصي مشخص . را انتخاب كنند» مجلس
  نكرده، و آن را به شرايط مختلف زماني و مكاني موكول نموده، مردم در هر زماني

  . توانند مدل خاصي براي حكومت خود انتخاب كنندمي
  : كنم چند نمونه از بيانات ايشان در اين زمينه اشاره ميبه  

 نوع و شكل تعيين و سرنوشت بايد كه است ملتى هر اوليه حقوق از
 از بيش ايران ملت چون كه است طبيعى. باشد داشته دست در را خود حكومت

 بنا اسالمى قاعده و موازين هاى پايه بر حكومت اين بايد مسلمانند، درصد نود
  )تايمز فاينشنال انگليسى روزنامه با مصاحبه ،367 :4 ج ،1379امام خميني، ( .شود

 انسان براى كه چيزى اول: خطاب به كارتر، رئيس جمهور وقت امريكا
 همه... است؛  خودش سرنوشت تعيين در آزادى است، بيان در آزادى هست
 ادآز خودش سرنوشت به نسبت بشرى هر كه هستند قائل را مطلب اين عالم
 باشد داشته] بخواهد[ اگر سلطان مملكتى هر بدهد؛ آزاد رأى تواند مى است،
 بخواهد حكومت كند، تعيين باشد داشته بخواهد اگر جمهور رئيس كند، تعيين
 بشوند، اداره بخواهند مملكت افراد اين كه شكلى هر مملكتش، براى كند تعيين

 را او بايد هم ها دولت ههم باشد؛  ممضى بايد شكل آن بشر حقوق حسب به
 )244ـ 243: 5همان، ج(. بكنند تصديقش

اين حق مردم است كه . چنان كه انتخاب نمايندگان مجلس براي قانون گذاري است 
بديهي است در اين عرصه هم، . براي اداره مطلوب جامعه قوانين و مقرراتي را وضع نمايند
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به وضع » وب موازين اسالميچارچ«يعني مردم در . چارچوب پيش گفته مطرح است
  بيني شوراي نگهبان در ساختار جمهوري اسالمي پيش. قوانين و مقررات مي پردازند

گذاري در حقيقت حق مردم در قانون. قانون اساسي به همين منظور است 91براساس اصل 
  . اند محدود و مقيد به رعايت موازين اسالمي است كه در مرحله پيشين برگزيده

گذاري در عصر پهلوي، بارها به تشريح  يني با انتقاد از وضع مجالس قانونامام خم 
» حق تعيين سرنوشت مردم«پرداخته و آن را نقض » غيرانتخابي بودن نمايندگان مجلس«

  : فرمود دانسته، مي
 مجالسى تحميلى نمايندگان و قالبى مجالس اين از يك كدام ببينند بيايند

... كنند تعيين مجالس اين وسيله به را دشانخو سرنوشت كه است ملت حق كه
 خودش وكالى بايد و كند معين خودش را خودش سرنوشت بايد كه ملتى اين
 را اسمش وقتى...  هست كى اين كه دانند نمى مردم اكثر كند، تعيين خودش را
   .)73: 4همان، ج( ار او شناسند نمى برند، مى

  ها سرنوشت براي همه نسل تعيين حق
. دانست خميني حكومت سلطنتي موروثي را غيرمنطقي و غيرعقالني و باطل ميامام  

ممكن است ملتي قدرت سياسي را به شخصي اليق بسپارد، اما سپردن آن به نسل او، بدون 
دهد؛ از  شان، غيرمنطقي است و هيچ ملت رشيدي بدان تن نمي اطالع از لياقت و شايستگي

رسيدند، پس از  حمايت و رضايت مردم به قدرت مياين رو معموالً سالطيني هم كه با 
موهبت «شان، با ابزارهاي مختلف تهديد و تطميع و تحت عناويني مانند  تثبيت قدرت

كردند؛ براي مثال  ، سلطنت را در خاندان خود موروثي مي»موهبت ملت«يا » خداوندي
دستور  1304رضاخان پهلوي پس از كودتاي نظامي و به دست گرفتن قدرت، در سال 

متمم قانون  40و 38، 37، 36تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب چهار اصل به جاي اصول 
سلطنت «، 36به موجب اصل  .2 )متمم قانون اساسي مشروطه، پاورقي(. اساسي مشروطه را صادر كرد

حضرت شاهنشاه  مشروطه ايران از طرف ملت به وسيلة مجلس مؤسسان به شخص اعلي
  .»ض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسالً بعد نسل برقرار خواهد بودرضاشاه پهلوي تفوي

اين متن دقيقاً مشابه همان عبارتي است كه در قانون اساسي پيشين و جود داشت و  
سلطنت مشروطة ايران در شخص «: داد چنين حقي را به محمد علي شاه قاجار مي

سلطنته و اعقاب ايشان نسالً بعد  حضرت شاهنشاهي السلطان محمد علي قاجار ادام اهللا اعلي
اي است كه به موهبت  سلطنت وديعه«:  35البته به عالوه اصل . »نسل برقرار خواهد بود

  . »الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده



 

  

55 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  چهارمشماره  
  93 بهار 

امام خميني و حق 
  تعيين سرنوشت

  )60تا  43(
 

امام خميني با اشاره به آنچه خود در زمان رضاخان مشاهده كرده بود، چنين نسبتي را  
سپس با اين استدالل كه به . نمود ايران داده شده، تكذيب مي كه در قانون اساسي به ملت

فرض هم مردم زمان رضاخان حق خود را در تعيين سرنوشت به رضاخان داده باشد، حق 
هاي آينده را هم به نسل او بسپارد، چون هر نسلي حق تعيين سرنوشت  نداشته حق نسل

هاي بعدي سلب كنند و  يشاپيش از نسلتوانستند آن را پ هاي پيشين مي نه نسل. خود را دارد
به دو نمونه از بيانات . هاي آينده را از هم اكنون تعيين نمايد تواند حق نسل نه نسل فعلي مي
  :كنيم ايشان بسنده مي

 تأسيس - ملى صد در صد - ملى مؤسسان مجلس يك كه كنيد فرض شما
 اين به ما د؛بع سلسله و خودش بنشانند، حكومت به اعقابش با را كسى و بشود
 خوب، بسيار گوييم مى ملت، اين به و است ملت جانب از كه مؤسسان مجلس
 به خودتان سرنوشت كه داشتيد حق داشتيد تشريف خودتان كه زمانى شما

 دنيا اين به شما از بعد سال دويست كه مايى سرنوشت باشد، خودتان دست
 چه با شما! بزرگ؟ پدر آقاى كرديد تعيين شما مناسبت چه به ايم، آمده مى

.. .كنيد؟ مى تعيين هستيم زمان اين در كه ماهايى سرنوشت حق، چه با قانون،
 گوييد مى كه مملكتى يك...  موافقند آن با عقول همه]  كه[ است حرفى اين

 به آدمى هر سرنوشت كه است اين بشر حقوق است، اين عقل است، اين قانون
 صحيح؛ اين باشد، خودش دست به سرنوشتش ملتى هر باشد، خودش دست
 يك بخواهد اگر اآلن باشد؛ خودش دست به بايد سرنوشتش حاال ايران ملت
 دارد حق جمهور، رياست براى كند تعيين وكالت، براى كند تعيين را كسى
 شماها اعقاب در ديگر سال صد در كه هايى اما گروه... .بدهد قرار خودش كه
 سرنوشت توانم نمى من هيچند، اآلن آنها تند،نيس اآلن ايران ملت آنها آيند، مى
 كنيم؟ تعيين را ديگران سرنوشت كه داريم حقى چه ما آخر. كنم تعيين را آنها
 همه ما اينكه مجرد به هستيم، ايران در همه ما اينكه مجرد به. ديگرانند آنها

 نيستند موجود اآلن كه جمعيتى يك سرنوشت ما توانيم نمى هستيم، مسلمان
! بشناسند »حضرتى اعلي« به را آقا اين اينكه به ما اعقاب آن باشند ملزم ابعده
 اين؟ دارد ربط چه شما و من به كنى؟ مى كارى همچو تو مناسبت چه به آخر
 انسانى شعور خالف است، عقلى خالف مطلب يك سلطنت قضيه اصالً پس
   )5ـ  3و  508: 5، ج1379امام خميني، (.  است

 كه داشتند آنها حقى چه بوده، قانونى كه بكنيم فرض رضاشاه سلطنت اگر
 مگر. است خودش با سرنوشتش كسى هر كند؟ معين سرنوشت ما براى
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 اين، از پيش سال صد در كه اشخاصى آن مگر هستند؟ ما ولى ما پدرهاى
 پيدا وجود بعدها كه را ملتى سرنوشت توانند مى بودند، اين از پيش سال هشتاد
 سلطنت رضا محمد سلطنت كه دليل يك هم اين بكنند؟ عيينت آنها كنند مى

  )12: 6همان، ج( .نيست قانونى

  » ملت«تعيين سرنوشت سياسي، حقّ همه 
ها و دانست، نه احزاب، گروه امام خميني حق تعيين سرنوشت را از آنِ ملت مي 
تخابات مجلس با ايشان در آستانه ان. هاي سياسي، و نه حتي از آنِ مجتهدان و فقيهان جريان

شنيدن اين زمزمه كه امور سياسي از اختصاصات فقها و مجتهدان است، به شدت 
استدالل ايشان اين بود . اي خطرناك توصيف كردند العمل نشان داده و آن را توطئه عكس

كند و اين حق همه ملت است كه سرنوشت خود  كه انتخابات سرنوشت ملت را تعيين مي
  :ايشان در اين زمينه چنين است بيانات. را رقم بزند

 در نه است، روحانيين انحصار در نه نيست، كس هيچ انحصار در انتخابات
. است مردم همه مالِ انتخابات. هاست گروه انحصار در نه است، احزاب انحصار
 سرنوشت تأثير براى انتخابات و. است خودشان دست خودشان سرنوشت مردم
 اند، رفته اشخاص از بعض دانشگاه در ام شنيده من كه قرارى از. است ملت شما
 مجتهدين حق اين و است سياست در دخالت انتخابات، در دخالت كه اند گفته
 منافى اين بكنند، دخالت نبايد سياست در مجتهدين كه گفتند مى حاال تا. است

. گويند مى دارند را عكسش حاال ،اند خورده شكست آنجا است، مجتهدين حق با
 است سياسى امور از انتخابات :گويند مى اينكه است، زمينه همين روى مه اين
 سرنوشت انتخابات. است غلط دويش هر است مجتهدين حق هم سياسى امور و

 هست و باشد سياسى اينكه فرض بر انتخابات. كند مى تعيين دارد را ملت يك
 سرنوشت ملت آحاد يعنى كند، مى تعيين را ملت همه سرنوشت دارد اين هم،

 كه نيست طور اين. است انتخابات اين به منوط آخرت و دنيا در شان زندگي
   )367: 18همان، ج(. كنند عمل مجتهد تا چند بايد را انتخابات

آنجا كه سرنوشت همه ملت «. نكته حائز اهميت در بيانات امام استدالل ايشان است 
همه ملت در انحصار افراد،  تعيين سرنوشت. »شود، همگان حق دخالت دارند تعيين مي

معناي اين سخن آن است كه فقها و مجتهدان در عين حال . ها و حتي مجتهدان نيست گروه
حق مردم در تعيين «اي تفسير شود كه با  كه واليت دارند، اما واليت آنان نبايد به گونه

  . شان منافات داشته باشد»سرنوشت
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فقيه در جميع صور واليت «نقل كرديم كه  تر از ايشان اين سخن دقيقاً با آنچه پيش 
 كه مسلمين، اكثريت آراى به دارد بستگى حكومت تشكيل و مسلمين امور تولى دارد لكن

 ولى با بيعت به شده مى تعبير اسالم صدر در و است، شده ياد آن از هم اساسى قانون در
حكومت تشكيل دهد، فقيه اگر بخواهد متولي امور مسلمين شود و . ، منطبق است»مسلمين

چون از اموري است كه به سرنوشت همه مردم ارتباط دارد، بايد آراي اكثريت آنان را به 
در زمان حاضر با » آراي اكثريت مسلمين«حتي از يكسان شمردن . همراه داشته باشد

آيد كه اختصاص به فقيه هم ندارد، بلكه  در صدر اسالم، بر مي» بيعت با ولي مسلمين«
در آن دسته از . پيوند دارد» حق تعيين سرنوشت مردم«هم با » سياسي امام معصومواليت «

نه . اندشود، همه مردم داراي حق و مسئوليت امور سياسي كه به سرنوشت همگان مربوط مي
توانند از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كنند و نه ديگران مجازند حق آنان را  خودشان مي
  .سلب نمايند

  »حق تعيين سرنوشت«ه بيروني و خارجي جنب) ب
» آزادي مسلمانان در تعيين سرنوشت و رأي دادن به حاكم» ايشان در كنار اصل اسالمي

حق تعيين «اند كه معنا و مفهوم آن چيزي جز  از اصل اسالمي ديگري سخن گفته
ت استقالل كشور اسالمي و نفي دخال«از ديدگاه امام . نيست» سرنوشت در عرصه خارجي

اصل اسالمي ديگري است كه در زمان رضاخان زير پا » بيگانگان در سرنوشت مسلمانان
از نظرگاه اسالم نه تنها مردم در عرصه داخلي حق تعيين سرنوشت خود را . گذاشته شد

توانند  اي كه ديگران نمي دارند، در عرصه خارجي هم از چنين حقي برخوردارند، به گونه
: ايشان به خبرنگار تلويزيون سراسري ايتاليا گوشزد كردند. كنندبراي آنان تكليف تعيين 

. بود خواهد متقابل احترام اساس بر جهان كشورهاى ساير با همچنان و امريكا با ما روابط«
 )157: 5همان، ج(. بود نخواهيم قائل را خود سرنوشت تعيين حق امريكا براى ما

ر پهلوي، امريكا براي مردم ايران تصميم تصريح بر اين معنا بدين خاطر بود كه در عص 
يكي از علل مهم انقالب ملت ايران . كردند گرفته و در همه مقدرات مملكت دخالت مي
. ملت ايران چنين تحقيري را تحمل نكرد. عليه رژيم پهلوي، وابستگي آن به بيگانگان بود

  . قعيت بوددهنده همين وا نشان» استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي«شعار معروف 
گفت كه چرا شاه ايران به عنوان اولين  امام خميني بارها از اين حقيقت تلخ سخن مي 

هايي از تحقير ملت ايران را  شود؟ ايشان نمونه شخص مملكت در برابر بيگانگان تحقير مي
  :داشت اظهار مي. برد يادآور شده و از تلخي آن رنج مي

 هاى روزنامه در ديدم را حمدرضام اين عكس من كه روزى آن داند مى خدا
 آنها هاى جمهوري رياست از يكى مقابل امريكا در كه بود اى مجله در اينجا،
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 هم نگاه او روى به و بود برداشته را عينكش او و اى بچه يك مثل بود؛ ايستاده
 اين تلخى داند مى خدا! بود ايستاده طورى اين و كرد مى نگاه طور اين كرد، نمى
  )89: 4و ج 313: 13همان، ج(. باشد هم حاال شايد من ذائقه در

امام خميني با يادآوري دخالت بيگانگان در مقدرات كشور و تحقير دولتمردان ايراني  
شان دعوت  رفته هاي استكباري، مردم را به اعاده حيثيت و عزت از دست از سوي قدرت

يكي از » استقالل«ين رو كرد و از آنان خواست بيش از اين ذلت را تحمل نكنند؛ از ا
  . هاي بنيادين ملت ايران در دوران مبارزه بود خواسته

از ديدگاه اسالمي مبناي حق تعيين سرنوشت در عرصه خارجي كامالً روشن است و  
اينكه خداوند انسان را . در مورد وجود آن در عرصه خارجي كمترين ترديدي وجود دارد

ندارد، اين اصل » افراد«به ذلت دهد، اختصاص به  تواند تن عزيز آفريده و هيچ كس نمي
  . شود هم مي» ها ملت«شامل 
لن يجعل اهللا للكافرين علي «كه از آيه شريفه » نفي سبيل«افزون بر آن، قاعده  

هاي  قدرت. اخذ شده، در اين مورد كامالً صادق است) 141): 4(نساء( »المؤمنين سبيال
در زمان حاكميت . اسالمي و ملت مسلمان را ندارنداستكباري حق تسلط بر مقدرات كشور 

  . شد هاي سرسپرده اين قاعده زير پا نهاده مي رژيم
  : باشد، از جمله بيانات امام بر همين مبنا استوار مي

 خودشان سرنوشت افغانستان مردم كنيد، رها خود حال به را افغانستان ملت
 يا كرملين واليت به و كنند مى تضمين را خود واقعى استقالل و نموده تعيين را

 )317: 20، ج1379امام خميني، (. ندارند احتياجى امريكا قيمومت
 خويش، سرنوشت تعيين بمنظور فلسطين فداكار مردان از گروهى كهاكنون

 متجاوز غاصب مشتى ضد بر - است فلسطين آزادى همانا كه - خويش دست به
  )461: 2همان، ج(... . اند كرده مردانه قيام

 نبرد در جان و مال با كه اسالمى عربى دول ساير و عراق دولت از من
 اند، كرده شركت سوريه و مصر جبهه دو در اسرائيل عليه سرنوشت تعيين

  )4: 3همان، ج( . كنم مى سپاسگزارى
 حقوق از اين. را خودش سرنوشت كند تعيين خودش دارد حق ملتى هر
 بايد خودش ملتى هر كسى، هر .سته هم بشر حقوق اعالميه در كه است بشر
 همه اآلن هم ما ملت اين. بكنند نبايد ديگران بكند، را خودش سرنوشت تعيين
 .)503: همان(كنند  تعيين را خودشان سرنوشت خواهند مى و اند ايستاده
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  سياست متعاليه
  دومسال  
  چهارمشماره  
  93 بهار 

امام خميني و حق 
  تعيين سرنوشت

  )60تا  43(
 

 هاى دولت كه ببيند بايد خويش سرنوشت تعيين براى ايران ملت مگر آيا
 سياسى مشى خط تعيين در ها دولت ساير مگر پسندند؟ مى را چيزى چه غربى

كنند؟  مى مراجعه ايران ملت آراى به شان حكومت نوع تعيين يا و خودشان
 )266: 4همان، ج(

  گيري بندي و نتيجه جمع
از ديدگاه امام خميني، مردم هم از جنبه دروني و بعد داخلي، و هم از جنبه بيروني و بعد 

توان آنان را ناديده گرفت و  نه در اداره كشور مي. اند»حق تعيين سرنوشت«خارجي داراي 
شان را در تعيين حاكمان و دولتمردان و چگونگي اداره جامعه در  حق تعيين سرنوشت

توان  المللي ميو نه در عرصه خارجي و بين ،اند، ناديده گرفت چارچوب مكتبي كه برگزيده
نه . تعيين سرنوشت خود را دارد هر ملتي و هر نسلي حق. چيزي را بر آنان تحميل كرد

احزاب و جريانات و صاحبان قدرت داخلي حق ناديده گرفتن اين حق را دارند و نه 
هر ملتي است، زيرا با تعيين سرنوشت » تكليف«بلكه تعيين سرنوشت . هاي خارجيقدرت

مردم نسبت به عاقبت . خورد يك ملت، سرنوشت دنيوي و اخروي يكايك مردم رقم مي
تواند عاقبت بد و  هيچ كس نمي. ديگران در دنيا و آخرت مسئول و متعهدند خود و

تواند عاقبت  گرچه خداوند او را آزاد آفريده و تكويناً مي. ناگواري را براي خود برگزيند
خوب يا بدي را براي خود رقم بزند، اما تشريعاً تنها موظف است تا با ايمان و عمل صالح 

   .انتخاب كندحسن عاقبت را براي خود 
  
  هانوشتپي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از نقطه نظر فقهي چنين حقي وجود دارد يا نه؟ و در صورت اثبات براي چه «اينكه . 1

حق انتخاب و «اي ديگر با عنوان  موضوعي است كه نويسنده در مقاله» كساني وجود دارد؟
. داليل و حدود آن را ترسيم نموده است بررسي كرده و» تعيين سرنوشت در قرآن كريم

 )ارائه در همايش بين المللي حقوق عمومي در قرآن كريم(
طور كلي كساني بايد به«: يكي از مورخان تاريخ معاصر در اين زمينه مي نويسد. 2

انتخاب شوند كه اگر وكيل مجلس شوراي ملي هم بودند، از وكاليي باشند كه طرح راجع 
امضا كرده باشند و يا از ) در منزل سردار سپه(را قبل از طرح در مجلس به تغيير سلطنت 

   )486: 3تا، ج مكي، بي(. »كساني باشند كه قبالً قول رأي سلطنت پهلوي را داده باشند
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