
 يک ش��نبه 5 اس��فند 1397 | 18 جمادي الثان��ي 1440 || روزنامه جوان |  شماره 105598

صراط

در كدام نظام - حّتي به ظاهر دمكراتيك- اين همه تكيه به رأي و 
خواست مردم وجود دارد؟ دشمنان وقيح و بي شرِم اين انقالب و 
اين ملت، اين بي انصافي را مي كنند كه اين انقالب و نظام و باني 
و معمار و بنيانگذار بزرگ آن را به ضديت با مردم ساالري مّتهم 

مي كنند. 
 مردم ساالري در نظام اسالمي، مردم ساالري ديني است؛ يعني 
به نظر اسالم متكي است؛ فقط يك قرارداد عرفي نيست. مراجعه 
به رأي و اراده و خواس��ت مردم، در آنجايي كه اين مراجعه الزم 

است، نظر اسالم است؛ لذا تعهد اسالمي به وجود مي آورد. مثل 
كشورهاي دمكراتيك غربي نيست كه يك قرارداد عرفي باشد تا 
بتوانند به راحتي آن را نقض كنند. در نظام جمهوري اس��المي، 
مردم س��االري يك وظيفه ديني است. مسئوالن براي حفظ اين 
خصوصيت، تعهد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب دهند. اين 

يك اصل بزرگ از اصول امام بزرگوار ماست. 
بيانات رهبر انقالب در مراسم سيزدهمين سالگرد 
رحلت امام خميني )رحمه اهلل( ۸1/۳/1۴

مردم ساالري در نظام اسالمي عرفي نيست

يك�ي از مهم ترين م�وارد مورد تأكي�د رهبر انقالب 
در بيانيه ۴0 سالگي انقالب اس�المي )موسوم به گام 
دوم( موضوع مردم س�االري و تحقق اي�ن مقوله در 
فرآيند انقالب اسالمي اس�ت. اين موضوع در اصول 
مختلف�ي از قانون اساس�ي جمهوري اس�المي و از 
راه هاي مختلفي نظير انتخاب مستقيم و غيرمستقيم، 
حق امر به معروف، همه پرس�ي و... مورد تأكيد قرار 
گرفته اس�ت. البته شبهاتي نس�بت به برخي از اين 
اصول و ني�ز نحوه اجرايي ش�دن آنه�ا در طول اين 
س�اليان وارد ش�ده اس�ت. به منظور بررسي نسبت 
مردم س�االري ب�ا نهادهاي ذي�ل حاكمي�ت انقالب 
اسالمي با حجت االسالم دكتر علي ذوعلم به گفت وگو 
نشستيم. ذوعلم كه در حال حاضر رئيس پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اس�المي و معاون پژوهشي دفتر 
حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري است، پژوهش ها 
و تأليف�ات متع�ددي ني�ز در ح�وزه دموكراس�ي و 
واليت فقيه، كارآمدي نظام واليي و... داش�ته است. 

مهم ترين مباني ديني انديشه  مردم ساالري در 
شريعت اسالم چه چيزهايي هستند؟ 

اولين مبناي انديشه  سياسي اسالم قطعاً نگرش توحيدي 
است. اينكه ما خداي متعال را خالق و صاحب همه چيز 
مي دانيم و مقوله  قدرت هم در اصل از آن خداي متعال 
است. آن كس��ي كه قادر مطلق است فقط خداي متعال 
است،بنابراين در انديشه  سياسي اسالم قدرت و حكومت 
به عنوان يك امانت تلقي مي ش��ود و آن نوع ارتباطي كه 
بين حاكم و جامعه برقرار مي ش��ود، كاماًل بايد بر اساس 
چارچوبي باشد كه دين ارائه مي دهد. مسئله پاسخگويي 
و مسئوليت پذيري مديران و حاكمان و رهبران جامعه در 
اس��الم به طور پررنگي مطرح است. اين پاسخگويي هم 
در برابر مردم هس��ت و فراتر از آن در برابر خداي متعال 
است،يعني ما در نگاه سياسي اسالم، قدرت غيرمسئول 
و پاسخگو اساساً نداريم. حتي پيامبر اكرم خودشان را در 
برابر خداي متعال عبد و پاسخگو مي دانستند. نكته  ديگر 
اين است كه قدرت و حاكميت يك ابزار است كه اين ابزار 
بايد در خدمت س��عادت فرد و جامعه  بشري قرار گيرد، 
بنابراين سياست در اس��الم يك نوع مديريت اجتماعي 
است براي زمينه س��ازي در جهت هدايت و كمال همه 
انس��ان ها. در يك جمع بندي كلي مي شود گفت ما سه 
ضلع را در نگاه اسالم به مقوله  حكومت مالحظه مي كنيم؛ 
يك ضلع رهنمودهاي ديني و هدايت ديني است و يك 
ضلع مردم هستند و يك ضلع هم رهبري و حاكميت يك 
جامعه است. درحالي كه در نظام هاي دموكراتيك رايج 
شما دو ضلع را فقط مشاهده مي كنيد. يك ضلع مردم و 
يك ضلع حاكميت و بنابراين هر توافقي كه اين دو ضلع 
باهم داشته باشند همان مي شود سامان دهنده  نظام هاي 
سياسي. در نظام هاي استبدادي تنها يك ضلع مي ماند 
و آن هم حاكمان هس��تند،بنابراين نگاه اسالم به مسئله  
حكومت،قدرت و سياست يك نگاه توحيدي و خدامحور 

است و مسئوليت پذير در قبال عملكرد خودش. 
 نظام سياسي منبعث از مردم ساالري ديني چه 

مؤلفه هايي دارد؟
مهم ترين مؤلفه نق��ش واقعي ، اثرگ��ذار و عيني مردم 

در تأس��يس ، حفظ و اس��تمرار حكومت است،يعني در 
عينيت يافتن حكومت جز م��ردم و جامعه هيچ عاملي 
با مردم س��االري ديني وجود ندارد. دومين ويژگي اين 
است كه در ساختارهاي مردم س��االري ديني فرآيندها 
و قوانين تنها و تنها اراده  الهي حاكم اس��ت،يعني مردم 
اراده و تشريع خداي متعال را براي حاكميت پذيرفته اند 
و بر اس��اس اين دو مؤلفه اساس��ي بقيه  مؤلفه ها شكل 

مي گيرد. 
 ذيل اين مؤلفه ها مفاهيمي ش��كل مي گي��رد كه اولين 
مفهوم قابل اشاره عدالت به معناي واقعي و گسترده در 
زمينه هاي سياسي، اقتصادي ، فرهنگي و ... است. دومين 
مفهوم تفكر و عقالنيت اس��ت،يعني پرورش عقالنيت و 
ميدان دادن به تفكر و بحث آزادانديشي و فكر محوري 
در مردم س��االري ديني در همه  عرصه ها زمينه س��ازي 
مي شود.سوم بحث آزادي اس��ت. آزادي مسئوالنه نه به 
معني بي بندوب��اري و رها بودن از ه��ر قيدوبند. چهارم 
قانون مداري است كه قانون مداري با آزادي كاماًل باهم 
پيوند دارد. قانون مداري هم آزادي را زمينه سازي مي كند 

و هم براي آزادي ح��دودي را ترس��يم مي كند و بحث 
پيشرفت است. يعني مردم ساالري ديني زمينه  پيشرفت 
جامعه را در ابعاد مختلف فراهم مي كند. اينها را مي توان 
به عنوان مؤلفه هاي اساسي مردم ساالري ديني تعريف 
كرد كه هم مبتني اس��ت بر اراده  مردم و تشريع الهي و 
هم برخاسته از آنهاست. در مردم ساالري ديني اينطور 
نيست كه اراده  مردم و مردم ساالري دو مؤلفه  جدا از هم 
باشد؛ تاروپود جامعه  اسالمي اين دو عنصر است كه كاماًل 

درهم تنيده است و قابل تفكيك نيست. 
اگر بخواهيم مردم ساالري را در انديشه  امام 
بررس�ي كنيم، چه نكاتي به دس�ت مي آيد؟ 
ديدگاه ايشان نس�بت به حكومت اسالمي و 

تلفيق آن با مردم ساالري چه بود؟
امام وقتي صريح مي گويد ميزان رأي ملت اس��ت و من 
خادم اين ملت هستم و ما بايد به اين ملت خدمت كنيم، 
وقتي فلسفه  حكومت را خدمت به جامعه و رفع عوامل 
مزاحم از جامعه تلقي مي كند خيلي روشن است ضمن 
اين كه در سيره  سياسي امام هم اين را مي بينيد، يعني 
حضرت امام هيچ وقت نگفت من رهبر اين ملت هستم و 
خودش رهبري بر اين ملت تحميل كند. زماني كه مردم 
با تالش خودشان زمينه را فراهم كردند كه امام حاكميت 
جامعه را به دست بگيرد در حقيقت آنچه امام به دنبالش 
بودند، اين بود كه نظامي شكل گيرد كه اين نظام از مردم 
باشد و براي مردم باشد. به همين جهت حضرت امام در 
واقع آن پايه گذاري اوليه  نظام را بر اساس رأي مردم قرار 
داد. البته امام م��ردم را آگاه مي كرد به عنوان يك عالم و 
به مردم مي گفت كه جمهوري اسالمي مي تواند آرزوها و 
آرمان هاي شما و آن خواست شما را برآورده كند. امام به 
مردم مي گفت كه اين شاه و رژيم سلطنتي مانع حركت 
تعالي بخش جامعه است. امام به عنوان يك عالم مي گفت 
و بايد مي گفت. ول��ي اين كه خ��ودش را به عنوان رهبر 
مطرح كند و بعد از انقالب خ��ود امام در واقع خودش را 
تحميل كند، چنين چيزي نبود. مردم با رأي قاطع، امام 
را رهبر خودش��ان كردند. البته امام اينگونه نبود كه در 
تحليل هايش در رهنمودها و هدايت گري خودشان تابع 
فشار افكار عمومي باش��د. امام يك عبد مخلص خداي 

متعال بود، بنابراين تكليف الهي را انجام مي داد ولي در 
مديريت سياسي و اداره  جامعه كاماًل به اين مردم ساالري 

پايبند بودند. 
توجه به اصل مردم ساالري ديني در جمهوري 
اس�المي چه ميزان در قانون اساس�ي كشور 

لحاظ شده است؟ 
كل قانون اساس��ي ما تبلور مردم س��االري ديني است، 
يعني در مقدمه  قانون اساسي اصالً تعريفي كه از حكومت 
اس��المي ارائه مي دهد يك تعريف مردم ساالرانه است، 
يعني مي گويد ماهيت حكومت اسالمي يك سازوكار و 
ساختاري است كه خود مردم ايجاد مي كنند براي اين كه 
به خودشان س��ازمان و نظم بدهند تا بتوانند در پرتوي 
اين نظم و س��ازمان به اهداف الهي دست پيدا كنند. در 
بحث رهبري نظام كاماًل اين را به خواست و اراده  مردم 
متكي كرده است. در بحث قانونگذاري كاماًل قانونگذار 
در مجلس شوراي اسالمي منبعث از مردم تعريف كرده 
اس��ت در بحث قوه  مجريه انتخ��اب رئيس جمهور را به 
عهده  مردم قرار داده اس��ت حتي در اداره  امور ش��هر و 
روستا شوراي شهر و روستا ايجاد و در اداره  امور دستگاه 
و سازمان ها قانون اساسي ش��وراها را به عنوان يك قالب 
و بس��تر مش��اركت مردم پيش بيني كرده است. اگرچه 
هنوز اين قسمت در جامعه  ما زمينه  اجرايي پيدا نكرده 
است. در قانون اساس��ي ما ظرفيت مردم ساالري بسيار 

عميق است. 
نگاه به جامعه  انقالبي اين است كه بايد مردم ساالري را 
به عنوان يك عنصر اصلي »هويت انقالبي« تعريف كنيم، 
اگر ما براي هويت انقالبي مان در جامعه ابعادي را تعريف 
كنيم، قطعاً يكي از مهم ترين اض��الع هويت انقالبي ما 
مردم ساالري است. مردم س��االري رشد يابنده، يعني ما 
به اين حد از حضور مردم در جامع��ه نبايد اكتفا كنيم. 
هنوز اقتصاد ما مردمي و مردم ساالر نيست. دستگاه هاي 
فرهنگي ما مردم ساالر نيستند. ما بايد اين مردم ساالري 
را در اعماق و ابعاد جامعه رشد دهيم و آن را پيش ببريم. 
باالترين نهادي كه قانون اساسي در حاكميت 
كشور لحاظ نموده، واليت فقيه است. جايگاه 
اين نهاد و نسبت آن با مردم ساالري چيست؟

واليت فقي��ه ضامن مردم س��االري ديني اس��ت. حافظ 
مردم ساالري ديني اس��ت، مدافع حقوق مردم است در 
برابر بافت هاي قدرت طلب يا باندهاي ثروت خواهي كه 
در جامعه مي خواهند از مردم بيگاري بكش��ند. در همه  
جوامع انسان هايي وجود دارد و بافت هايي شكل مي گيرد 
كه به دنبال تحميل ديدگاه خودش��ان در جامعه اند و به 
دنبال اين هستند كه اتفاقات سياسي را ابزار لذت طلبي ها 
و خاستگاه هوس آميز و هوس آلود خودشان را قرار دهند. 
مردم س��االري ديني جلوي اين هوس آلودگي، استثمار 
جامعه و تبعيض را مي گيرد. رأس اين نظام ولي فقيه است 
كه عهده دار پاس��داري از حقوق مردم و منافع و مصالح 
مردم در قبال زياده طلبي هاي داخلي و خارجي است. در 
اين 40 سالي كه از انقالب مي گذرد اگر ما نهاد واليت فقيه 
را نداش��تيم امروز جامعه طعمه بيگانگان ش��ده بود. ما 
دومرتبه برمي گشتيم مثل زمان قبل از انقالب و بدتر از 
آن. اگر نهاد واليت فقيه نبود قطعاً در جامعه  ما چرخش 
نهاد قدرت به اين همواري و سالمت انجام نمي شد، چون 
گونه هاي مختلفي در كشور ما وجود داشته و هميشه رأي 
مردم بوده كه موردحمايت رهبري قرارگرفته و رهبري 
نظام همواره از اثربخش بودن رأي مردم سخن گفته است. 
اگرچه گاهي اين كالم ايشان مورد اعتراض عده اي وارد 
مي شده يا گاهي همان كانون هاي قدرت و ثروت تالش 
مي كردند كه نظر رهبري جامعه را به س��مت خودشان 
سوق دهند. س��خني از اين گوياتر نمي ش��ود شنيد كه 
رهبري انقالب عدم تمكين به رأي مردم را منشأ و مالك 
فتنه و فتنه گري بداند. ايشان گفته اند كه نپذيرفتن رأي 
مردم زمينه ساز فتنه است و خودش فتنه است. فتنه  سال 
88 ناشي از همين بود،يعني جماعتي نمي خواستند زير 
بار رأي مردم بروند و رهبري و مردم ايستادند و هنوز هم 
ايستاده اند و آن كساني كه صورت مسئله  فتنه  88 را تغيير 
مي دهند. اينها بعضاً بلندگوهاي همان كانون هاي قدرت 
و ثروت هستند. متأسفانه اينها ابزارهاي اجيرشده آگاهانه 
يا ناخودآگاه كانون هاي ثروت و قدرت در داخل كشور يا 
زبان هاي بيگانه هس��تند كه در كش��ور ما از فتنه دارند 
حمايت مي كنند،بنابراين مهم تري��ن نقش واليت فقيه 
همين اس��ت كه ضامن عملي براي تعميق و استمرار و 

كارآمدي مردم ساالري ديني است. 
همواره اين ش��بهه ميان برخي افراد وجود داشته است 
كه به دليل پيش بيني وجود نهادهاي انتصابي در قانون 
اساسي در كنار نهادهاي انتخابي، مردم ساالري عماًل در 

جمهوري اسالمي عينيت نخواهد يافت. 

 مردم ساالري، عنصر اصلي »هويت انقالبي« است
بررسي كيفيت»مردم ساالري ديني« در ساختار انقالب در گفت وگو با علي ذوعلم

سید جالل طاهری
   گفت وگو

ام�ام صريح مي گوي�د مي�زان رأي ملت 
اس�ت و من خادم اين ملت هستم .  يعني 
حضرت ام�ام هيچ وقت نگف�ت من رهبر 
اين ملت هس�تم و خودش رهبري بر اين 
ملت تحميل كند. زماني كه مردم با تالش 
خودش�ان زمينه را فراهم كردند كه امام 
حاكمي�ت جامع�ه را به دس�ت بگيرد در 
حقيقت آنچه امام ب�ه دنبالش بودند، اين 
بود كه نظامي ش�كل گيرد كه اين نظام از 
مردم باش�د و براي مردم باشد. به همين 
جهت حضرت امام در واقع آن پايه گذاري 
اوليه  نظام را بر اساس رأي مردم قرار داد

آنها ن��ه درس��ت خوانده اند و ن��ه فهميده اند و نه 
مردم س��االري را درس��ت مي دانند،وگرنه اينها 
دارند حرف هايشان خريدار داشت. 40 سال است 
كه تريبون دارند و روزنامه دارند؛ چند درصد مردم 
حرفشان را قبول كردند؟ بايد به اينها گفت شما 
به طور مصنوعي بين نهادهاي برخاسته از ديني 
بودن جامع��ه و نهادهاي مردم س��االري تفكيك 
كرديد اين چه نفعي براي كشور ما دارد؟ دوپاره 
تلقي كردن حكومت به نفع جامعه  ما است؟ آيا بر 
اساس قانون اساسي ماست؟ اينها اكثراً جهل دارند 
و حاضر نيستند بيايند تأمل كنند و تن به گفت وگو 
بدهند، وگرنه من همين جا مي گويم پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اس��المي آمادگي دارد كساني 
كه ديدگاه واقعي شان اين هس��ت و برداشتشان 
اين است بيايند در نشست هاي مناظره و مباحثه 
و گفت وگوي آزاد در يك فضاي كاماًل علمي با آنها 
مباحثه و گفت وگو كند و بعد هم روزنامه  ش��ما 
حتماً حاضر است اين گفت وگوها را منتشر كند. 
متأسفانه عده  قليلي هم وجود دارند كه اين گونه 
مباحث را به عنوان يك ابزار براي اعمال نظر خود 
در جامعه پي��ش مي گيرند،يعني يك پوش��ش 
علمي مي دهند به يك انگيزه  نادرس��ت سياسي. 
ما مي گوييم اينطوري نيست؛قانون اساسي ما يك 
قانون يكپارچه اي است كه تصريح شده كه قواي 
سه گانه زير نظر ولي فقيه بايد كار كنند،بنابراين 
يكپارچگي وج��ود دارد همان گونه ك��ه در بقيه  
كش��ورها هم ممكن اس��ت كس��اني بگويند كه 
نخس��ت وزير را اگر كه مجلس انتخ��اب كرد اين 
نخست وزير كه اقتدار خودش را  از مجلس گرفته 
با رئيس جمهور كشور ممكن است تعارض ديدگاه 
پيدا كند ولي آنها هم اشاره نمي كنند كه حاكميت 
دوپارچه شده اس��ت. دوگانگي حاكميت اساساً 
در هيچ نظام��ي قابل پذيرش نيس��ت و در نظام 
ما ه��م دوگانگي در حاكميت اص��اًل وجود ندارد 
و قانون اساسي ما بس��يار صريح و آشكار است و 

قطعاً حيطه  اختيار قوا را مشخص كرده است. قوه  
قضائيه،مقننه و مجريه و آن بخشي از قوه  مجريه 
كه مستقيم زير نظر رهبري اس��ت كه نيروهاي 
مسلح و قواي نظامي هستند آن هم وضعيتش در 
قانون اساسي ما مشخص است و اينگونه تقسيم 
وظايف به معناي حاكميت دوگانه نيست و اگرنه 
هم��ه  نظام ها دچ��ار دوگانگ��ي و چندگانگي در 
حاكميت هستند، ولي برداشت آنها نادرست است 
و اميدواريم اين بحث ها كمك كند به روشن شدن 

ادعاي غلط حاكميت چندپارچه. 
به طور خاص يكي از نهادهايي كه خيلي 
مورد هجمه قرار گرفته، شوراي نگهبان 
است. كاركرد و جايگاه شوراي نگهبان 
در بحث مردم س�االري و قانون اساسي 
چگونه است؟ و آيا نظارت استصوابي اين 

شورا در تعارض با مردم ساالري است؟
واقعيت اين اس��ت كه ش��وراي نگهبان به عنوان 
يك نه��اد داور در ام��ر رقابت ه��اي انتخاباتي و 
انتخابات قطعاً مورد هجوم كساني قرار مي گيرد 
كه از اين اقتدار قانوني متضرر مي شوند در حقيقت 
كانون هاي قدرت و ثروتي كه ش��وراي نگهبان را 
مزاحم زياده طلبي هاي خودشان مي دانند، قطعاً 
جوسازي و فضاس��ازي مي كنند ولي ما مي دانيم 
تقريباً در بين همه  كشورهاي دموكراتيك هم اين 
نظارت وجود دارد. شوراي نگهبان  هم از تركيب 
بسيار خوبي برخوردار اس��ت و هم ويژگي هايي 
كه اعضايش بايد داشته باش��ند اطمينان بخش 
است يك شوراي 12 نفره كه شش نفر از آنها فقيه 
مجتهد عادلي هستند كه رهبري آنها را انتخاب 
كرده و شش نفرشان حقوقداناني هستند كه قوه  
قضائيه آنها را ب��ه مجلس معرف��ي و نمايندگان 
مردم اينها را انتخاب كردند بسيار تركيب بديع و 
هوشمندانه اي است كه توانسته است اعتماد را در 
جامعه به عنوان تكيه گاه نظارتي انتخابات ايجاد 
كند. باالخ��ره در هر انتخابي رقبا، هوادارانش��ان 
و احزاب و گروه هايي كه پش��ت سر آنها هستند، 
مي خواهند كه افراد خودش��ان ليست خودشان 

و نفر خودشان رأي بياورد و قطعاً ما نياز داريم به 
يك جايگاه فراتر از احزاب و تشكل هاي سياسي 
كه بشود به اينها اعتماد كرد و آنها بتوانند شجاعانه 
و به گونه اي نفوذناپذير در مقابل اعمال فش��ارها 
در مقابل ورود افراد مس��ئله دار بايستند. شوراي 
نگهبان حقيقتاً اين نق��ش را تاكنون بازي كرده 
است و در آن حدي كه در توان آنها بوده هيچ گونه 
جانبداري عملي سازمان يافته اي را از هيچ حزب و 
گروهي تا حاال نداشته اند،بنابراين هجمه ها طبيعي 
است و همين هجمه ها در زمان حضرت امام)ره( 
هم وجود داشت. خود حضرت امام بارها به شوراي 
نگهبان توصيه كردند كه مواظب باشيد زير فشارها 
نرويد و در وصيتنامه ش��ان امام اين سفارش��ات 
را تأكي��د كردند و خود مقام معظ��م رهبري اين 
حمايت ها را داشتند كه ش��وراي نگهبان بتوانند 
فضاي منطقي با همان اقتدار خ��ودش را اعمال 
كنند و خود ش��وراي نگهبان باز يكي از نهادهاي 
حفاظت كننده از مردم ساالري ديني بوده است 

و ان شاء اهلل همچنان خواهد بود. 
يكي از مباحثي كه بعضاً مطرح مي شود؛ 
لزوم برگزاري رفراندوم دوره اي از مردم 
براي مسائل مهم گوناگون يا حتي رأي 
مجدد به قانون اساس�ي است. نظر شما 

در اين خصوص چيست؟ 
به نظر بنده رفراندوم يا به تعبير بهتر همه پرسي 
را بر اساس نص صريح قانون اساسي تعريف كنيم 
و خيلي روشن اس��ت كه در چه شرايطي و براي 
چه موضوعاتي و چگونه مي توان  همه پرسي كرد. 
مثاًل يك بار اين بحث مطرح شد و در دوره  رياست 
جمهوري آقاي رفسنجاني عده اي مطرح كردند 
كه همه پرس��ي كنيم و محدوديت دو دوره براي 
رئيس جمهور برداشته ش��ود. در آن زمان بعد از 
اينكه مس��ئله در جامعه مطرح ش��د مقام معظم 
رهبري تأكيد فرمودند جامعه  ما اينقدر شخصيت  
دارد كه بتوانند رئيس جمهوري را به عهده بگيرند 
و نيازي به اين نيست كه ما قانون اساسي را تغيير 
دهيم،بنابراين بهتر است به قانون تمكين كنيم. 
همه  افراد بر اساس قانون اساسي ما برابر هستند. 
هم رئيس جمهور محترم و هم احزاب و گروه ها و 
تشكالتي كه عالقه مند هستند مسئله اي از طريق 
همه پرسي روشن شود، اين في نفسه مشكل ندارد 
ولي باي��د از طريق قانون اساس��ي دنبال كنيم و 
مشخص است كه چگونه امر تش��خيص را انجام 
بدهد و به رهبري بايد ارجاع ش��ود و اگر دوسوم 
اين نمايندگان مجلس تأييد كردند كه همه پرسي 
انجام شود، بر اساس آن شورايي كه باز آن شورا را 
رهبري بايد تشكيل بدهند موارد ارجاع مي شود 
و مسير همه پرسي اينگونه مشخص مي شود. در 
مورد فرآيند همه پرس��ي ما بايد به قانون اساسي 
تمكي��ن كنيم و آن  ه��م يكي از راه ه��اي اعمال 

مردم ساالري ديني اس��ت؛ البته اشكال ندارد در 
بعضي از موارد ما به اين مس��ئله احتياج داش��ته 
باشيم كه خوش��بختانه قانون اساسي هم پاسخ 

روشني به اين مسئله داده است. 
در ي�ك جمع بن�دي آنچ�ه ب�ه عنوان 
مردم ساالري در قانون اساسي و رهبران 
نظام طي ۴0 سال گذش�ته برآن تأكيد 
شده را چه ميزان موفق در اجرا و عمل 

ارزيابي مي كنيد؟
به اعت��راف دوس��ت و دش��من مردم س��االري 
و دموكراس��ي كه امروز در ايران وج��ود دارد به 
بركت ديني بودن اين مردم ساالري و با پشتوانه  
ضمانت هايي كه در اسالم نسبت به مردم ساالري 
وجود دارد جدي ترين، اثرگذارترين و عميق ترين 
نظام دموكراسي است كه در جهان امروز به چشم 
مي خورد. مردم س��االري ايران اسالمي نسبت به 
كشورهايي كه دموكراس��ي ليبرال را براي نظام 
خودش��ان اعمال كردن��د به مراتب دموكراس��ي 
پيشرفته تري است؛ اوالً مردم مس��تقيماً در اين 
صحنه ها حضور پيدا مي كنن��د؛ ثانياً عرصه هاي 
مختلف براي حضور مردم پيش بيني ش��ده است 
و ثالثاً حضور مردم يك حضور تشريفاتي نيست. 
واقعاً مردم ب��ا دل و شناختش��ان به پاي صندوق 
رأي مي آين��د. اح��زاب و تش��كالت نمي توانند 
جامعه  ما را مهندس��ي كنند و به آن خط بدهند. 
خوشبختانه تا امروز باندهاي ثروت هنوز نتوانسته 
است بر انتخابات ما س��يطره كامل پيدا كند ولي 
درعين حال بنا به آن آموزه  اس��المي كه ما داريم 
كه همواره بايد در حال پيشرفت و تعالي باشيم، 
قطعاً يكي از زمينه هايي كه مي تواند در جامعه  ما 
تعالي بيشتري پيدا كند بحث مردم ساالري ديني 
است كه مي تواند رشد يابنده تر و عميق تر و با تكيه  
بر ارتق��اي بصيرت جامعه، ارتق��اي قوت تحليل 
در بخش هاي فعال جامع��ه و پايبندي عميق تر 
به مباني اسالمي اين مردم س��االري  تكامل پيدا 
كند و روزبه روز ما شاهد پيشرفت جامعه در همه  

زمينه ها باشيم. 

مردم س�االري ايران اسالمي نسبت 
به كشورهايي كه دموكراسي ليبرال 
را براي نظام خودش�ان اعمال كردند 
به مراتب دموكراس�ي پيشرفته تري 
اس�ت؛ اوالً م�ردم مس�تقيماً در اين 
صحنه ها حضور پي�دا مي كنند؛ ثانيًا 
عرصه هاي مختلف براي حضور مردم 
پيش بيني شده اس�ت و ثالثًا حضور 
مردم يك حضور تش�ريفاتي نيست هر
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