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  چرا ولي فقيه حكم حكومتي صادر نكرد

  داود مهدوي زادگان

  دانشيار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

رياست جمهوري از سوي شوراي  ١٤٠٠به دنبال اعالم اسامي نامزدهاي تاييد صالحيت شده انتخابات 

نگهبان، موجي از موافقت ها و اعتراض ها نسبت به رأي شوراي نگهبان به راه افتاد. در اينجا نظر به آن 

ع مخالفت با اساس ديدگاه هاي اعتراضي دارم. اين ديدگاه ها يك دست نبودند. برخي از آنها از موض

شوراي نگهبان، معترض بودند. و برخي ديگر از باب حذف كانديداي حزب يا جناح سياسي شان 

اعتراض داشتند. البته مقصود از اين دسته همه جريانات سياسي نيست بلكه بطور مطلق جريان حامي يا 

ني فضايي كه به درستي مدافع دولت مستقر است كه بيشتر در فضاهاي سياسي خاكستري حضور دارد. يع

معلوم نيست، درون نظام سياسي قرار دارند يا بيرون آن هستند. اما دسته ديگر، بخشي از نيروهاي انقالبي 

بودند كه به اين رأي شوراي نگهبان معترض بودند. عمده حرف آنان اين است كه اين رأي موجب 

ام معظم رهبري بر لزوم مشاركت پر انتخابات مي شود. در حالي كه حتي مقكاهش مشاركت مردم در 

لذا خواسته اين عده از نيروهاي انقالبي كه غالباً جواناني هستند كه سري پر شور  شور مردم تاكيد دارند.

آن بود كه شوراي نگهبان در اعالم نظر خود تجديد نظر كند و نامزدهاي جناح  و دغدغه مند دارند،

ا تاييد صالحيت كند. خواسته ديگر اينان انتظارشان از رهبري ر –به زعم ايشان، نامزدهاي مهم  –رقيب 

چنين حكمي را صادر كردند و دو نقر از  ٨٤بود كه حكم حكومتي صادر كند. همچنان كه در سال 

) وارد عرصه مبارزه  آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده(  نامزدهاي تاييد صالحيت نشده 

سعي خواهم كردم پاسخي براي اين دسته از معترضان انقالبي ارائه كنم. زيرا در اينجا انتخابات شدند. 

  دو گروه اول، چندان شنواي پاسخ مبتني بر انديشه و گفتمان انقالبي نيستند.
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ي كه برخي از جوان هاي انقالبي معترض پس از گذشته دو سه روز از رأي شوراي نگهبان، آن انتظار

نگهبان در رأي خود تجديد نظر كرد و نه ولي فقيه حكم حكومتي  نه شوراي داشتند، محقق نگشت.

در نتيجه اين پرسش مطرح است كه چرا ولي فقيه حكم حكومتي صادر نكرد؟ به نظر مي  صادر نكرد.

با نمايندگان مجلس شوراي  خود رسد كه رهبري به روشني پاسخ اين مساله را در سخنراني مجازي

، بيان كرده اند. ) ٦/٣/١٤٠٠( بيانات  ايراد فرمودند م رأي شوراي نگهباناسالمي كه سه روز بعد از اعال

ورود پيدا كردند و پاسخ قانع كننده اي  ،ايشان صراحتاً به مساله اعتراض عده اي به رأي شوراي نگهبان

اين بيانات التفاتي به بر اين دسته از جوانان انقالبي واليتمدار معترض، الزم است كه  لذا را بيان فرمودند.

باز خواني آن بخش از سخنان ايشان كه در اينجا مي كوشم به  بكنند و از ابهام فكري خارج شوند.

  .بپردازممربوط به اين مساله است، 

ولي فقيه، حضرت آيت اهللا خامنه اي، در آغاز اين بحث بر درستي و مطابق وظيفه عمل كردن شوراي 

ي خودش آنچه را بايد انجام ي محترم نگهبان بر طبق وظيفهشورا« نگهبان تاكيد ورزيدند و گفتند: 

اين سخن از جهت معلوم شدن نظر ولي ».  بدهد و الزم ميدانست انجام داد، نامزدها را مشّخص كرد

كامالً روشن است. بنابر اين،  فقيه درباره كار شوراي نگهبان در اعالم نامزدهاي تعيين صالحيت شده

در فصل الخطاب بودن نظر ولي فقيه، اقتضا مي كند كه هيچ ابهامي براي اين  اصل انقالبي واليتمداري

دوستان باقي نماند. با وصف اين، مشاهده مي كنيم كه مقام معظم رهبري به صرف اعالم نظر درباره 

رأي شوراي نگهبان بسنده نكرده ضمن باز كردن مساله، پاسخ روشني ارايه مي فرمايد. ايشان در ابتدا 

شورا « از كساني كه كردند ه كساني كه داوطلب شدند، تشكر كردند بويژه تشكر مضاعف از هم

ايشان درباره ».  صالحّيتشان را تشخيص نداد و احراز نكرد و اينها نجيبانه با اين مسئله برخورد كردند

عدم تشخيص شورا به نكته مهمي اشاره فرمودند كه مي توان مويدي براي نظر معترضين تلقي كرد. و 

  آن است كه عدم تشخيص يا احراز صالحيت شورا لزوماً به معناي رد صالحيت نيست: 

ين است صالحّيتي نيست. معناي عدم احراز صالحيّت االبتّه عدم احراز صالحيّت به معناي بي

كه شوراي نگهبان نتوانسته تشخيص بدهد كه اين آقا صالحّيت دارد، نه اينكه تشخيص داده 
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كه صالحّيت ندارد؛ نه، ممكن است صالحيّت بااليي هم داشته باشد امّا حاال گزارشها، امكانات، 

دليل  هاي شوراي نگهبان نتوانسته اين را تشخيص بدهد؛ بنابراين [عدم احراز صالحيّت]آشنايي

  ). ٦/٣/١٤٠٠( بيانات  صالحّيتي نيستبر بي

اين بيان در بدو امر، مويدي بر انتظار تجديد نظر شورا است. چون احتمال صالحيت فرد تاييد نشده نفي 

لكن باطن اين سخن به نكته مهمي اشاره دارد كه به هر حال، قانون مرجع تشخيص صالحيت نشده است. 

و بايد شورا به قطعيت برسد. لذا اي بسا نامزد تاييد شده  گهبان گذاشته استنامزدها را بر عهده شوراي ن

مدارك ديگري هم اضافه كند ولي همچنان شورا به قطعيت نرسد. آيا مي توانيم شورا را اجبار به قطعيت 

كنيم؟ مسلمًا خير. زيرا قطع با زور و اجبار حاصل نمي شود. اگر چنين چيزي ممكن بود، اعتراض 

ن براي جباران مشكل چنداني به نظر نمي آمد. حال كه چنين است و درستي عمل شوراي نگهبان نخبگا

دليلي ندارد كه ولي فقيه از شوراي نگهبان بخواهد كه باز بيني مجدد يا ؛ هم براي ولي فقيه محرز است

م ثانوي تجديد نظر كند. حكم اولي ولي فقيه همين است كه شورا نظر داده است. پس براي صدور حك

  نياز به دليل محكمي است كه بر حكم اولي ورود كند. اما آن دليل چه چيزي مي تواند باشد.

آنچه مسلم است، داليل شخصيه نامزدها، اعم از ويژگي هاي شخصي يا حمايت هاي جناحي و سياسي، 

شخصي تلقي مي شود و  ،مستند حكم ثانوي نمي شود. زيرا از نظر حقوقي دفاع جناح يا جريان سياسي

و قطعي باشد، موجب تجديد نظر در حكم اولي مي شود و نه اينكه  محكم هم هر دليل شخصي اگر

موجب توليد حكم ثانوي شود. نمي توان گفت كه فالن داوطلب مستند بر داليل شخصيه به حكم اولي 

ي تواند تناقضي باشد. تناقض تاييد نشده است و به حكم ثانوي تاييد شده است. رابطه احكام حكومتي نم

شخص با  حكمي در جايي است كه مستندات و ادله هر دو حكم، مشترك باشد. نمي توان گفت فالن

استناد به اين ادله هم تاييد مي شود و هم تاييد نمي شود. بلكه حكم ثانوي كه در اينجا به حكم حكومتي 

توقف مي كند. پس براي صدور حكم ثانوي شناخته شده است، مستند به ادله ديگري، حكم اولي را م

به ادله ديگري نياز است. اما آن ادله هرچه باشد، داليل شخصيه و حاليه فرد تاييد نشده نمي تواند باشد. 
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براي صدور حكم حكومتي  يبلكه بايد به ادله عام و غير شخصي رجوع كرد. بايد ديد كه آيا دليل عام

  جود دارد يا خير؟يا همان حكم ثانوي در اين مساله و

ادامه فرمايش ولي فقيه بيانگر آن است كه دليل عام و اصل كلي كه بتواند حكم اولي را كنار بزند و به 

اصطالح حكم اولي را بال موضوع يا متوقف كند، وجود ندارد. تنها دليلي كه معترضين بدان تمسك 

م اين افراد، مشاركت مردمي با اين جسته اند، مساله يا اصل مشاركت مردم در انتخابات است. به زع

اصل مشاركت  رأي شوراي نگهبان كم خواهد شد و نظام با ريزش مشاركت مردمي مواجه خواهد شد.

مردم، دليل عامي است كه با استناد به آن مي توان حكم حكومتي ثانوي صادر كرد. ولي فقيه صريحًا 

ايشان توضيح مي دهند كه دليل مشاركت  به اين دليل عام يا اصل مشاركت اشاره كرده است. لكن

براي توجيه خواسته معترضين مصداق ندارد. يعني چنين نيست كه تاييد نشدن نامزدهاي برخي از جناح 

مي شود. چون اساساً مساله مردم اين نيست كه كدام نامزد جناح  هاي سياسي موجب كاهش رأي مردم

ي مشاركت، اّما در مورد مسئله « دم چيز ديگري است: سياسي در رقابت انتخاباتي شركت كند. مساله مر

حاال -كه بعضي نگرانند مشاركت كم خواهد شد. بنده به نظرم اين جور ميرسد كه در مشاركت مردم 

هاي خاص را كار نداريم؛ يك گروه ممكن است دنبال فالن اسم يا فالن جناح يا فالن عنوان گروه

ي مردم دنبال ي مردم و عموم مردم دنبال اسم اين و آن نيستند؛ عامّههعامّ  -باشند؛ اينها را كار نداريم

اي است، اين هستند كه ببينند چه كسي داراي يك مديريّتي است، [داراي] يك قّوت عمل يا قّوت اراده

اي است كه ميتواند مشكالت كشور را از ميان بردارد؛ دنبال اين هستند. اينكه [داراي] يك كارآمدي

ه كسي با چه نامي، با چه عنواني و از چه جناحي وارد ميدان بشود، براي عموم مردم مطرح حاال چ

) مقام معظم رهبري  ٦/٣/١٤٠٠( بيانات هاي خاص چرا، امّا براي عموم مردم نخير. نيست؛ براي گروه

اصلي  در بياني صريح و آشكار خطاب به اين دسته از انقالبيون واليتمدار توضيح مي دهد كه مساله

مردم، آن چيزي كه شما يا جناح هاي سياسي گمان كرده اند، نيست. مساله اصلي مردم فضاي مجازي 

نيست. مساله اصلي مردم مصائب اقتصادي و سوء مديريت دولتمردان است كه موجب بيچاره شدن 

  خالق و از دست رفتن زحمت كارگر و كشاورز مي شود:  ذهن هاي
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نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضاي من شنيدم گفته شده كه  

ي اصلي مردم فضاي مجازي و مجازي بگويند يا در باب سياست خارجي بگويند؛ نه آقا، مسئله

ي اصلي مردم چيزهاي ديگر سياست خارجي و ارتباط با اين دولت و آن دولت نيست؛ مسئله

ي اصلي مردم معيشت طبقات ضعيف است، مسئلهي اصلي مردم بيكاري جوانها است؛ مسئله

ي ي اصلي مردم مافياي وارداتي است كه كمر توليد داخلي را ميشكند، مسئلهجامعه است، مسئله

اصلي مردم سياستهاي غلطي است كه فالن جوان مبتكر را كه ميتواند كار انجام بدهد مأيوس 

ي دارم كه يك شخصي يا يك جمعي با شنويم؛ بنده گزارشهاي متعدّد[اينها را] مي .ميكند

انگيزه وارد ميشوند، يك كار مهّمي را شروع ميكنند، يك توليدي را انجام ميدهند، بعد به جاي 

بينيم كه درِ واردات باز شد اينكه اين توليد تشويق بشود و محصول خريداري بشود، ناگهان مي

( بيانات  اينها كشاورز را بيچاره ميكنند.و مشابه اين توليد وارد شد! اينها را بيچاره ميكنند. 

٦/٣/١٤٠٠ (  

ه اشاره فرموده اند كه اساسًا اصل مشاركت، رأي شوراي تكن در واقع، ولي فقيه بطور تلويحي به اين

نگهبان را تاييد مي كند و نه اينكه آن را نفي كند. زيرا نامزدهاي تاييد نشده مدافع كساني هستند كه 

ردم عارض كرده اند. ايشان به سوء مديريت و سياست هاي غلط اقتصادي دولت اين بيچارگي را بر م

 از مساله مشاركت،مستقر اشاره دارند كه چنين مصائبي را براي مردم پديد آورده اند. بنابر اين، مي توان 

ل حاكميتي را استخراج كرد. نكته مهم اين است كه شوراي نگهبان مي تواند با استناد به اص نكته مهم

كه از بانيان وضع  را يمشاركت كه يك دليل عامي است، برخي از نامزدهاي سياسي صاحب نفوذ

نكند. اگر مردم ببيند شوراي نگهبان داوطلبي را كه مصائب  صالحيت تاييدشمرده مي شوند،  نابسامي

 بي شماري را پديد آورده است، همچنان تاييد صالحيت كرده است، در عدالت شورا شك مي كنند

از اين رو، راي شورا مبني بر عدم تاييد صالحيت بانيان  و در نتيجه در انتخابات مشاركت نمي كنند.

نابساماني موجود، موجب افزايش مشاركت مردمي خواهد شد. و در نتيجه نمي توان و نبايد شوراي 

  .كردعملي خالف اصل مشاركت  نگهبان را مجبور به
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حضرت آيت اهللا خامنه اي، اصل مشاركت را كه يك اصل و دليل پس، مي توان گفت كه ولي فقيه، 

عامي است، به عنوان مستند قانوني براي صدور حكم حكومتي ثانوي قبول ندارند. يعني در انتخابات 

نمي توان با استناد به اصل مشاركت، برخي از داوطلب هاي تاييد نشده را تاييد كرد بلكه حتي  ١٤٠٠

يعني، چه بسا كه شورا فردي را تاييد كند؛ لكن ولي فقيه آن فرد را  آن تاييد نكرد.مي توان با استناد به 

به استناد اينكه حضور وي در انتخابات موجب كاهش مشاركت مردم مي شود، حكم به عدم صالحيت 

آن فرد كند. بنابر اين، چنين نيست كه حكم حكومتي ثانوي همواره تاييد صالحيت مي كند بلكه در 

در چنين موردي بحث عدم تشخيص صالحيت نيست بلكه  هم هست كه رد صالحيت مي كند. مواردي

  بحث احراز عدم صالحيت است. جريان حكم ثانوي دليل بر احراز و تشخيص عدم صالحيت است.

اما فرمايشات حاكميتي ولي فقيه، يك زنهار و هشداري هم به اين گروه از جوانان انقالبي هم دارد. و 

ادن دوستان انقالبي به همسويي با تحركات دشمن است. دشمن با اساس جمهوري اسالمي آن توجه د

مخالف است و شوراي نگهبان يكي از مهم ترين ساز و كارهاي حفاظت و حراست از نظام اسالمي 

است. لذا دشمن بيشترين خصومت و كينه را نسبت به شوراي نگهبان دارد. پس، در چنين شرايطي كه 

وستان انقالبي همسو با تبليغات سوء دشوراي نگهبان هجمه آورده است؛ دليلي ندارد كه دشمن عليه 

پيرامون  خوداين معنا را در بخش پاياني بحث ولي فقيه با عملكرد شوراي نگهبان معترض شوند.  دشمن

  مساله مشاركت بيان فرموده است: 

همين است. امروز هم دارند كاري سياست تبليغاتي دشمن در طول سالها اين بوده، امروز هم    

ميكنند كه اگر بتوانند، مشاركت مردم را كاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشاركت كردند، 

اي ندارد، معلوم است كه مثالً چه كسي انتخاب خواهد بگويند كه خب اين مشاركت شما فايده

بيني چه مطابق پيش -حاال هر كسي-شد؛ بعد از آن هم كه يك كسي كه از صندوق بيرون آمد 

اي ندارد. اين را دشمن دارد بيني آنها، خواهند گفت كه خب اين فايدهآنها، چه غير مطابق پيش

سال  ٤٢شناسم؛ من ها را ميآدم .دنبال ميكند، متأسّفانه در داخل [تكرار آن حرفها را] من ميبينم

شناسم ام، مياست كه با اين افرادي كه امروز سر زبانها هستند مراوده دارم، با اينها كار كرده
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به قول -ها دنبال ميكنند. همين حرفها را به شكل آدمها را، ميبينم كه حرفهاي دشمن را بعضي

خب،  .ندهاي مجازي و غير مجازي منتشر ميكنها، در رسانهشده، در رسانهتئوريزه -خودشان

ي ما اين است كه ببينيم خداي متعال از ما چه ميخواهد، رضاي الهي چيست، آن را دنبال وظيفه

  ) ٦/٣/١٤٠٠( بيانات،  بكنيم. 

 
  

     


