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 تیو جبّار تیعمشرو

  

ابقه رو س نیما وارد شده است، از ا ینید اتیبه ادب ریاست که در چند دهه اخ دیدو اصطالح جد ،«تیمقبول»و  «تیمشروع»

 نیورود ا یشود، و البته درباره چگونگ ینم افتی ریاز سه دهه اخ شیتا پ یدو واژه توسط دانشمندان اسالم نیاز کاربرد ا یا

هرحال ب یبدان پرداخت، ول دیبا گرید یوجود دارد که در جا یطرح آن، تأمالت انیبان و یاسالم یجمهور اتیبه ادب ریدو تعب

 ادی «تیبولمق» ریمردم با تعب تیو حما تیفرمانروا، باور دارند، از رضا «یاله» تیمشروع هیکه به نظر یغالب دانشمندان نکیا

تحقق  یهداشته، و با نصب ال یجنبه آسمان تیمشروع رایزندارند  تیدر مشروع یدخالت ت،یرضا نیکنند و اعتقاد دارند که ا یم

 رساند. ینم یبیبه آن آس تیو فقدان مقبول ابدی یم

« صبن»به بحث پرداخته اند، بحث خود را از  بتیحکومت در عصر غ تیکه درباره مشروع یحوزو ریو غ یمحققان حوزو اکثر

د به آن ورو یبرا یسلسله مقاالت، ضرورت نیدر ا یبرآمده اند. ول یگریو ابطال د یکیت و انتخاب، آغاز کرده و در صدد اثبا

ه ـ باتوجه ب ینیدر حکومت د ،«یکتاتوریامکان د» ایاست آن است که آ تیاهمحائز  نجایآن چه در ا رایز ست،یمباحث ن

 خاص آن ـ وجود دارد؟ یمبان

 زیداد ستاستب یرا نظام ینیرا قبول ندارند، نظام د تیبدون مقبول تیچون مشروع ک،یاست که قائالن به عدم تفک روشن

 یـ به معن یکتاتوریخود، د یداشته و بر اساس مبان یادعائ نیتوانند چن یهم م کیقائالن به تفک ایآ یکنند، ول یمعرف

 ؟کنند یمعرف تیـ را فاقد مشروع زهیحکومت سر ن

مقدار  نیسؤال مغفول قرار گرفته و به ا نیموضوع نگاشته شده است، ا نیدر ا متأخران که یاز آثار فقه یاریدر بس متأسفانه

 یریگ ، و با به کار"یچه راه"که آنان از  نیبحث از ا یول« منصوب اند بتیحکومت در عصر غ یفقها برا»که  دهیبسنده گرد

ه دست را ب تیو اِعمال خشونت، حاکم "توسّل به زور"مجازند که با  ایو آ رندیتوانند قدرت را به دست بگ یم "یا وهیچه ش"

و  عتیب»کنند که  یم حیکه گاه تصر نیاز ا یخورد. ول یدر آثار آنان به چشم نم ند،ینما میگرفته و مردم را وادار به تسل

و شرط  دیق یفرد منصوب، بکرد که حکومت  تاجتوان استن یحکومت ندارد، م تیدر مشروع یریگونه تأث چیمردم، ه «تیرضا

هر »که از عدالت و فقاهت برخوردار است، با استفاده از  یکس یعنیبه خواست مردم ندارد،  یازیاعمال قدرت، ن یبوده، و برا

 دهیپد کهدهد  ینشان م یبه روشن ری. مثال جمالت زردیتواند قدرت را تصاحب موده و زمام امور را به دست بگ یم «یا وهیش

اتهام  و عدم ا،یمردم دن یداشته و در جهت اقناع افکار عموم یغاتیتبل -یاسیس تیو انتخابات، صرفا ماه عتیمانند ب یا

 ندارند: یحقّ نیکه مردم هم چن نیابزار ها نداشته، چه ا نیبه ا یازین ،یاله یکاربرد دارد، و الّا فرمانروا ،یکتاتورید

لدفع تهمه  منوطه شرعا به، و ذلک هیالفق هیوال کونیمن دون ان  هیاالنتخاب و تدعونا الالمر  هیالثانو نیالعناو یقد تقتض نعم

 (516، ص1ج ع،یکتاب الب ،یرازیمنهم...)ناصر مکارم ش یرض ریالناس لغ یاالستبداد و السلطه عل



روط به انتخاب شرعا مش ه،یفق تیکه وال میریپذ یاگر م رایتناقض است، ز کیجمله، مشتمل بر  نیرسد که ا یبه نظر م البته

ه ! مگر نم؟ینام یم گرانید« تهمتِ»مردم را،  تیبدون خواست و رضا یپس چرا استبداد و حکمران ست،یمردم ن تیو رضا

 یکه حکمران مینظر دار نیکه اذعان به ا ینسبت خالف واقع و کذب است، پس چطور در حال یاست که تهمت به معن نیا

 دهینام «تهمت»به ما بدهند فرار کرده و سخن آن ها را  ینسبت نیچن گرانیکه د نیز است، از امردم مجا تیبدون رضا هیفق

 !م؟یزن یم «یاتهام پراکن»و به آن ها انگ 

 یریمردم، تأث تیلذا رضا ست،یمردم ن عتِیثابت، و مشروط به ب ییفرمانروا یفقها برا« حقِ بالفعل»دسته از فقها،  نینظر ا از

کامل برخوردار است، البته به  تیاز مشروع شیکه بدون آن هم، فرمانروائ نیحاکم ندارد و چه ا یبرا ینیآفر تیدر مشروع

 نیمردم دارد تا بر اوضاع مسلط شود و ا تیبه حما ازین رد،یزمام امور را به دست گ واندت ینم ییآن که حاکم به تنها لیدل

ه مشروط ب گرید یو عقل یشرع فیماند هر تکل ییفرمانروا فیدهد و چون تکل یم« قدرت»است که عمال به او  تیحما

امعه ج تیریمد یبرا «یفیتکل»،  «عجز» لیپشتوانه محروم باشد، به دل نیقدرت است، لذا حاکم منصوب، چنان چه از ا

 او وجود دارد: یهم چنان برا« حق» نیندارند، هرچند ا

 (297، ص1ج ه،یاالله هی) محمد مؤمن، الوالریالغ فهیعن العمل بهذه الوظ فحضور الناس ال اثر له الّا ارتفاع عجزه ]االمام[ ـ

 فیلتکلو سقط ا فهمیعن العمل بوظا نیاالمر عاجز اءیو کان اول هیاعمال الوال مکنیاوامرهم لم  متثلوایالناس و لم  یان عص ـ

 (477، ص3عنهم بالعجز )همان، ج

 تیاکثر ایالزم است قدرت حاکم، برخاسته از خواست عموم مردم  ایمغفول است که آ یجا باز هم پرسش اساس نیدر ا یول

ه سکوت و را وادار ب تیسرکوب، اکثر استیو با استفاده از س ت،یاقلّ تیحما یبتواند به اتکا یآن ها باشد؟ و اگر فرضا حاکم

 کند؟ امیق دینبا فیتکل یداا یبرا "قدرت"داشتن  لیوبه دل دهخارج نش "عجز"از حالت  ایکند، آ میتسل

باشد،  یاقدام به عمل م یبرا یاز توانائ یناش «ینیقدرتِ تکو»جا همان  نیکه مقصود از قدرت در ا میریاگر در پاسخ بپذ و

 تیمشروع یمندانه اکثر مردم برا تیرضا تیبه حما یازیصورت ن نیمعناست، در ا نیهمان طور که در سراسر فقه، به هم

 .رفتیرا پذ« امکان استبداد»د یبا جهیو در نت ست،یبه دست گرفتن حکومت ن

که از  یصورت حاکم نیحکومت[ است، در ا یتصد ی]اقدام برا فیاست که اگر قدرت شرط تکل نیا گریپرسش مغفول د و

 یول ست،ین« واجب»عجز، هرچند  طیاقدام او در شرا یندارد، ول یفیتکل« عجز» لیقهراً به دل ست،یمردم برخوردار ن تیحما

در صورت  و فشار لیو ضرورت تحم« وجوب استبداد»آن  جهینت میشو لقائ فیهم هست؟ اگر صرفا به سقوط تکل« حرام» ایآ

خود را از دست  تیباز هم در صورت عجز و استبداد و زور، مشروع یدر صورت عجز است، ول« عدم وجوب استبداد»قدرت، و 

به  فراوان اقدام قتعاجز و ناتوان، با مش یآن که شخص هیشب ابدی یحکم م ریی، تغ«جواز»به « وجوب»دهد، و فقط از  ینم

 مرتکب کار خالف شرع هم نشده است. ینداشته، ول یا فهیکند، او هرچند وظ تیمانند دفن م یا فهیانجام دادن وظ



مطلق  تیدانسته اند به مشروع« مطلق»که مفاد ادلّه نصب فقها را  ییتر دارد آن است که فقها یکه جنبه مبنائ یگرید نکته

قابل قبول  شده و رفتهیپذ -المبنا یعل -یاستدالل، از نظر منطق فقه «وهیش» نیـ ملتزم شده اند. ا تیبدون مقبول یـ حت

 استدالل کرده است: قیطر نیروش استفاده کرده و برهم نیهم ازاهلل مؤمن بارها  تیکه آ نیاست. چه ا

 ءیبش یثبوتها لهم منوطاً بأ کونیان ال یقتضی... فاطالق ادلّه اعتبار هذا الحق لهم )ع( 

 لهم. نیالمسلم عهیمثل ب یحت ءیش یان طاعتهم واجبه مطلقه بال اشتراط ا اتیو الروا اتیظهور اال ی... ان مقتض

م. )همان، وجوب اطاعته یو ال ف هیثبوت اصل منصب الوال یرطا ال فش ستیل عهیان الب هیاطالق ادلّه ثبوت الوال ی...مقتض

 (231ص

بودن  شرط «تیاطالق ادلّه وال» یکند و به اتکا یسبک استدالل م نیبه هم زین هیفق تیاهلل مؤمن در بحث از وال تیآ

 رسد. یمطلق م تیکند و به مشروع یم یمردم را نف تیو رضا عتیب

استناد  لیدل« اطالقِ»تواند به  یمناقشه داشته باشد، قهرا او نم ه،یفق تیوال یدر ادلّه لفظ ،یاست که اگر کس نیاشکال ا یول

 یر در مواردرا منحص تیوال یعنی د،یبسنده نما تیاز موارد وال قِنیبه قدر مت دیشدن اطالق، به حکم عقل با یکند، و با منتف

 خواهد بود و بدون شرط «یقطع تیمشروع» یموارد نیمردم برخوردار باشد، در چن ت در نزد عامهیاز مقبول هیکند که که فق

 (1کرد.) یتلق یآن را منتف دیمشکوک بوده ، و به حکم عقل با تیمشروع ت،یمقبول

در بحث  یزدیاهلل مصباح  تیدانند مثال آ یو مناقشه م رادیرا قابل ا هیفق تیوال یفقها ، همه ادلّه نقل یآن که برخ حیتوض

مسأله را  نیادلّه را قابل مناقشه دانست و گفت ا نیتحت عنوان معارف قرآن ارائه نمود، به صراحت ا 65که در سال  ییها

 بود که: نیا شانیر ایاثبات کرد، تعب دیبا یعقل لیبادل

 یه دشوار. از جملمیببر است که راه به مقصود دیخورد و بع میبرخواه دهیبه مشکالت عد میصرف نظر کن یاگر از حکم عقل 

هست.  یمناقشات شی[ از لحاظ سند، کمابهیفق تیخصوص ]وال نیوارده در ا اتیاست که در تک تک روا نیا یکیکار  یها

 (15/9/65خی، تار190، جلسه 1869)جزوات معارف قرآن، ص

 یلفظ لیشود، چون اصل وجود دل یم ینف« مردم تیشرط رضا»توان گفت که  ینم« اطالق ادلّه»اساس، با استناد به  نیا بر

ت و فاقد اطالق اس ،یلبّ لیدل کیحکم عقل هم به عنوان  نکهیرسد ، چد ا ینوبت به اطالق ان نم گریاست ود دیمورد ترد

مردم وجود داشته باشد، بر اساس منطق اجتهاد و برطبق آن  تیشرط رضا نحکومت بدو تیدرباره مشروع یدیاگر عقال ترد

و  یاز رأ یردر صورت برخوردا هیفق یعنیبسنده کرد،  قّنیبه قدر متق دیفرموده اند، با رییو تخ نییتع نیچه فقها در دوران ب

 ، و در موارد شکمشکوک است تشیمردم، وال تیاز رضا یدر صورت عدم برخوردار هیثابت است و فق تشیخواست مردم وال

 شود، یم تیحکم به عدم وال «تیاصل عدمِ وال» یبه مقتضا



که مسأله را  یانکس یباشد، حداقل مبنا هیاز فقها، قابل توج یبرخ یاگر بر طبق مبان ت،یو مقبول تیمشروع کیرو تفک نیا از

به خواست  دیمق تیبه مشروع دیندارد و آنان به ناچار با یهیکنند و مبنا را حکم عقل قرار داده اند، توج یم یعقل بررس دیاز د

 مردم، ملتزم شوند.

باز  ایمردم برخوردار نباشد، آ یاز رأ ،یآن است که اگر حاکم اسالم تیو مقبول تیمشروع کیتفک هیدر نظر گریابهام د کی

« بالقوه» تیمنشاء حاکم ت،یمشروع نشایاست. به نظر ا یمنف یزدیاهلل مصباح  تیاست؟ پاسخ آ« بالفعل»امامت  یهم دارا

 شود: یم لیتبد تیفعل بهقوه  نیمردم، ا تیو حما یشود و با رأ یم

ل و شخص بالفع دیامر از قوه به فعل در آ نیآن که ا یکند و برا یرا بالقوه حاکم م یشخص، و کیبودن حکومت  مشروع

 (317در قرآن، ص استیهست. )حقوق و س یمردم رشیو پذ تیبه مقبول ازیحاکم شود، ن زین

 یآن نم ازمندیرا هم ن تیوال تیفعل یو حت ردیپذ یمردم نم یو رأ تیمقبول یرا را هم برا ینقش نیاهلل مؤمن چن تیآ یول

اص خ دگاهیبالفعل برخوردار است. د تیوجود ندارد، باز هم حاکم از مشروع یمردم تیهمان جا هم که مقبول ی. در نظر وندیب

 یم ضرورته یتصد یو برا ابد،ی یحاکم و به دست گرفتن حکومت تحقق م «یدتص»با  ت،یوال تیآن است که فعل شانیا

مردم هم قدرت را قبضه نموده  تیو حما رشیبه جز پذ یگرید وهیاگر حاکم با ش یعنیمردم وجود ندارد.  یو رأ تیبه مقبول

 ت که:آمده اس شانیدر کتاب ا ارسخن به تکر نیتام و تمام برخوردار است. ا تی، از مشروع -یتصدّ– ردیو کار را به دست گ

الشرع من  هیمن ناح هیالفعل هیتثبت له الوال «یالتصد»اداره امور االمه، و ان بذاک  یتصدیان  ط،یالواجد للشرا هیالفق یعل ـ

 اصال... عتهیثبوتها النتخاب االمه و ال لب یدون دخل ف

 م شرعاً امر ه یالداره امور الناس، ول «هیبتصد» هیبل اذا صار فق هایال دخل النتخاب االمه ف ضایا هیفقال هیوال هیففعل ـ

و بذلک  یاداره امرا المجتمع االسالم «یتصد»مقام  هیالفق امیق یعل تهایانما تتوقف شرع هیشرع هیوال ه،یالفق هیفان وال ـ

 هیفعل ضایا تهیوال ریتص

 (512، 511، 447، ص3ج ه،یاالله هی)الوال هیمنوطه و ال مأخوذه عن آراء امتنا االسالم هیالفق هیوال هیلم تکن فعل ـ

واست ـ بدون درخ است،یکرد که به دست گرفتن قدرت و به دست آوردن ر ریتقر نیرا چن هینظر نیا جهیتوان نت یم پس

« علحاکم بالف»را  طیجامع الشرا هیرا تام و تمام نموده و فق هیدولت فق تیبا مخالفت و اعتراض آن ها ـ مشروع یمردم و حت

 گرداند. یم

 یابر یمردم ندارد، و اگر راه تیبه کسب حما یازیداند، ن یم تیوال یکه خود را واجد اوصاف الزم برا یاساس کس نیا بر

قدرت »در تالزم  یمهم دگاهیبه د حساب، نیو حکومتش مشروع است! و با ا دیبه قدرت دارد، واجب است که اقدام نما دنیرس

 اهل فقاهت انیکه اگر چه طرفداران آن در م یدگاهی. دمیرس یم هیفق تیالو هیو در نظر ینیدر حکومت د «تیبا مشروع

 کنند، اندک اند. یم حیکه بدان تصر یکسان یول ستند،یکم ن



علت تامه  ریجزء اخ یبه قدرت و تصدّ یابیشود که دست دیتأک حیصر اناتیب نیسو با ا کیشگفت آور است که از  البته

 : ردیگ یبر اساس خواست و اراده مردم شکل م یشود که نظام اسالم یگاه اشاره م گرید یاست، و از سو تیمشروع

که  بر آن تعلق گرفته یاله تیچون خواست و مش یاسالم را تحقق بخشد، ول هیموظف است که اهداف عال نیامر مسلم یول

 یموکول به حضور و همراه هیاهداف عال نیمبادرت ورزند لذا تحقق ا فشانیو اراده خود به انجام وظا اریاخت مردم بر اساس
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 یفقه ینباط هادر است یآن مبان جیو غفلت از نتا یکالم یمبان حیاز عدم تنق ینوع تفاوت و اختالف نظر که ناش نیا متأسفانه

 دگاهیمشکل، عده از فقها هم از آشکار کردن د نیخورد، البته عالوه بر ا یبه چشم م یفقه یاز کتاب ها یاریاست، در بس

ود خ یروند و در پاسخ ها یاست، طفره م زیبرانگ تیتوده مردم حساس یکه برا یموضوعات نیخود درباره چن یواقع یها

 ماند. یم یباق ریّکنند که خواننده در تح یفروع م عیشقوق و تفر قیچندان تشق

است  نیروشن است که مقصود از سؤال ا« کرد؟ لیجامعه تحم تیتوان بر اکثر یحکومت را م ایآ»سوال شده است که:  مثال

پاسخ روشن و  اثباتاً، ای اًیتوان نف یم یسؤال نیبه چن ابد؟ی یم تیمشروع لیاست و با تحم لیقابل تحم یحکومت اسالم ایآ

 جهیتکه باالخره به چه ن دییو تأمل نما دیپاسخ ارائه شده دقت کن نیشما در ا یول ،مردد دانست ای رفتهیقاطع داد و آن را پذ

 :دیرس یم یا

 آنان فهیاست که از حقوق مردم است نه وظ یشفا بخش یدارو رینظ عیدر مقام تشر هیفق تیـ نظام وال1»

هماهنگ  ،یـ مذهب یو مشروع، با اقتدار مل ینیحکومت د نیچن رفتندیپذاگر  رند،ینپذ ای رندیآزادند که آن را بپذ ناً یـ مردم تکو2

 شود. یشود وگرنه، آن حکومت متزلزل م یم

 .رود یم نیبقاء از ب کنیل ردیباشد، ممکن است حدوثا شکل بگ یلیو تحم یبخواهد اجبار یـ اگر حکومت اسالم3

وظف م یآن را داشته باشند، حاکم اسالم یافراد منحرف قصد برانداز یرا بخواهند و برخ یجمهور نظام اسالم تیـ اگر اکثر4

 .«دیادار نمااند و رفتهیرا پذ یاله حیبه موافقت جمهور مردم که مکتب صح لیاست با آنان مقابله کند و آنان را با اجبار و تحم

 یلشود، مشروع است، و لیکتش لیکه با تحم یاست و در صورت لیقابل تحم یپاسخ آن است که حکومت اسالم نیا روح

 تیافقدان رض لیبه دل ،یکتاتورینظام د یعنی. دیعمالً به بن بست خواهد رس ست،یتوده مردم برخوردار ن تیچون از حما

 داشته باشد! یندارد، هرجند ممکن است مشکل کارآمد ینیو د یمردم، مشکل فقه

 اتیدبآوردن ا ی( و رولیعدم جواز تحم ای)در جواز  یفقه اتیالفاظ دوپهلو و عدول از ادب یریلفّافه سخن گفتن و به کار گ در

 طرهیس ییمعاصر است. گو یاسیفقه س اتیما در ادب یاز نقش مردم ـ مشکل جد دیو تمج فیتعر لیـ از قب یاسیو س یعرف

 کند! یم یو رازدار هیّناچار به تقمتفقهان را  ای هانیاز فق یاریبس یگفتمان حقوق شهروندان بر جامعه اسالم

*   *  *   *   * 



 :دیکن قیتحق

 شود یخوانندگان ارائه م یچند متن کوتاه جهت مطالعه و بررس ای کیهرمقاله،  انیپا در

 .ندیخود را درباره آن ها مطرح نما یها دگاهیتوانند د یم یمتن ها در رابطه با مقاالت بوده و کاربران گرام نیا

 د،یو فعال قاطبه ملت به سرانجام رس یکه با حضور و مشارکت جد ،ینیامام خم یبه رهبر یاسالم یجمهور یریشکل گ با

 لیحضرت امام و تحل دگاهید یبررس انیم نیقرار گرفت، و در ا یاسیـ س ینید ینقش مردم در حکومت در محور پرسش ها

 شیکه ب یاهلل مؤمن قم تیآ دگاهیجا د نیشده است. در ا واقع فتگوبار ها مورد بحث و گ «یاسالم یمردم به جمهور یرأ»

 شود: یترجمه و ارائه م ناًینگهبان را در کارنامه خود دارد، ع یدر شورا تیاز سه دهه عضو

خود مشروط به آراء مردم مسلمان، و برخاسته از  تیـ در فعل افتی تینیتجسّم و ع ینیـ که در حضرت امام خم هیفق تیوال

آن از  رشیذکند و پ یاعطاء م هیرا خداوند به فق هیفعل تیوال ز،یادلّه و برطبق نظر حضرت امام ن یبلکه به اقتضا ستیآن ن

جز آن ندارد که حجّت بر وجود کمک کار قائم  یاثر چیدارد و ه تیبر آنان وال کهاست  یبا کس عتیمردم به مثابه ب یسو

 نیچه ا ت،سیاز آن ن یبه آراء موافق مردم نداشته و ناش یازین هیفق یول یبرا تی( پس تحقق والهیشود )خطبه شقشق یم

 میحال حضرت امام تصم نیدر ع یلمطرح شده است، و ینیبارها در کلمات امام خم ه،یمطلب عالوه بر ادلّه شرع نیکه ا

 ه،یفق تیکه حکومت آنان و وال دیزمان نگو نیکس در ا چیخود را آشکار سازند تا ه یباره رأ نیدر ا زیگرفت که مردم ن

ر مردم را ب هیفق تیوال یعنیرو حضرت امام شکل حکومت  نیصرفاً با اجبار بر مردم بوده، و مردم با آن مخالف بوده اند، از ا

 هیبه صد درصد مردم با آن موافقت نمودند.)الوال کیو البته نزد ند،یکرد و از آنان خواست که نظر خود را اعالم نما ئهارا
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 وجود دارد: یجا سه سوال اساس نیدر ا یول م،یستین یفقه هینظر نیا یدر صدد نقد مبنا نکیا

 یحال قائل است در «هیّفعل تیوال»مردم  تیبدون رضا هیفق یشود که برا یآن که چگونه به حضرت امام نسبت داده م اول

 داشتند؟ دیتأک ش،یسرنوشت خو نییبار ها بر حق مردم در تع شانیکه ا

ته گذاش یمطرح نبود و صرفاً شکل نظام، به رأ هیفق تیبه وال یاساسا را یاسالم یآن که  در هنگام رفراندم جمهور دوم

 یظراظهار ن نیتوان چن یدادند؟ چگونه م یرأ هیفق تیبه صد در صد مردم به وال بیشد، پس چگونه ادعا شده است که قر

 و حاضرند، منطبق دانست؟ یّ دهندگان آن ح یاز شاهدان و رأ یاریکه هنوز بس یخیرمسلم تا یها تیرا با واقع

ورد فقها م انیتواند در م یم گرید یفقه یبدون انتخاب مردم، هرچند مانند هر رأ هیفق هیفعل تیوال هیسوم آن که نظر و

 نیگان اآورند دیپد قتیکه در حق یاسالم یشهروندان جمهور یبرا یول رند،یآن را بپذ یاثبات قرار گرفته و برخ اینقص و 

 دیه شهک یدر هنگام ایو آ دیمطرح گرد یاز چه زمان« در نظام» یا هینظر نیچن همهم است ک اریمسأله بس نینظام هستند، ا

داختند، پر ینظام م یاصول و مبان نییبه تب ،یاسالم یجمهور یمایدرس یبهشت دیانقالب ـ وشه یشورا سیـ رئ یمطهر

 یدگاهید نیپرداختند، چن یاساسقانون  نیملت به تدو ندگانیکه نما یهنگام ایکردند ؟، و  یاز نقش مردم م یریتصو نیچن



به  یتبهش دیشه یقانون اساس نیدر هنگام تدو روزیاست که چرا د نیا یقرار دادند؟! مسأله اساس یسیقانون نو یرا مبنا
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