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 مقدمه 
 ماه مبارك رمضان، ماه خدا و ماه همه كساني است كه رنگ خدايي شدن را در سر مي پرورانند، ماه ميهماني دوست، ماه نزول زبور و تورات و انجيل، ماه نزول معجزه جاويد، 

قرآن كريم. 
 در اين ماه بر سر سفره اي مي نشينيم كه سراسر نور و غفران و لطف خداوند است، در اين ماه نفس كشيدن، تسبيح الهي و دعا مستجاب است. 

 ماه شب هاي فراموش نشدني، ماه خاطره هاي افطار و سحر، ماه خاطره هاي احيا و قرآن بر سر گرفتن ها در شب قدر، و از زيباترين و ماندگارترين خاطره ها، در كنار عزيزان 
دانشجو در مسجد دانشگاه و خوابگاه است. ولي آن وقتي كه به ياد مي آوريم اين ماه عزيز تا نُه سال ديگر از تقويم سال تحصيلي خارج شده است دل هايمان پر از اندوه مي شود. 
مگر مي شود با آن همه خوبي و خاطره هاي با هم بودن وداع نمود؟ مگر جمعي بهتر از جمع دوستان و جوانان و هم دانشكده اي ها و مسجد دانشگاه مي توان پيدا نمود؟ اين 
حسرت و اندوه وقتي دوچندان مي شود كه در اعمال شب قدر مي خوانيم بهترين اعمال در شب قدر كسب علم است، با مدرسه و دانشگاه تعطيل و دور شدن از فرهيختگان 

و اساتيد و محيط علمي به راستي چگونه اين بهترين اعمال را انجام دهيم؟!
 اين ها بخشي از دغدغه هاي مسئولين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري بود كه ما را بر آن داشت بر سر عهدي كه با خداي خود بسته ايم يعني »با جوانان بودن در هر شرايط 

و زمان« بمانيم و طرحي نو به نام ضيافت انديشه و ايمان مطرح كنيم. 
 در اين طرح عالوه بر زنده شدن و استمرار همه آن خاطره هاي شيرين، بهتر از سال هاي گذشته فرصت خواهيم كرد كه با معارف بلند دين آشناتر شويم و از محضر اساتيد 

و علماء متعددي بهره گيريم. 
 البته مسائل آموزشي فقط بخشي از برنامه هاي اين طرح خواهد بود و استفاده از برنامه هاي معنوي احياها و اعتكاف در ماه مبارك رمضان و برنامه هاي افطار و سحر از 

مهمترين برنامه ها و انگيزه هاي اجراي اين طرح است. 
 »طرح ضيافت انديشه« در ماه مبارك رمضان، فرصتي نوراني در سال همت مضاعف و كار مضاعف براي رشد و بالندگي شما عزيزان دانشجو فراهم آورده است، با شركت 

در برنامه هاي آموزشي و معنوي آن، نقطه عطفي براي خود رقم زده و زاد و توشه اي براي مسير زندگي برچينيد. 
 الزم به ذكر است كه جزوه هاي آموزشي اين طرح توسط گروه هاي علمي متخصص هر موضوع نگاشته شده است و سعي شده است كه مطالب مفيد و مهمي در حوزه دين 
براي شما عزيزان تدوين گردد. ما خوشحاليم با وجود كمبود وقت گر چه از نظر شكلي و ويرايشي فرصت زيادي براي اصالحات الزم جزوه ها نداشتيم ولي متن هاي قابل 

ارائه اي از نظر علمي براي استفاده عزيزانمان آماده گشت. 
 آنچه پيش رو داريد حاصل هم فكري و بهره مندي از آثار قلمي اساتيد متعددی در گروه های ذيل می باشد:

قرآن به مديريت استاد قنادی و نجارزادگان
نهج البالغه به مديريت استاد عمادی و طاهری

مهارت زندگی به مديريت استاد كرمی
نظام سياسی به مديريت استاد شاكرين

جريان شناسی به مديريت استاد خسروپناه
فمينيسم به مديريت سركار خانم آيت اللهی

البته در هر گروه، اساتيد ديگری همكاری و ايفای نقش نموده اند كه نام آنان در مقدمه مدير گروه يا در ابتدای هر بحث ذكر گشته است. 
ضمن تشكر و قدرداني از همه بزرگواران دوام توفيقات اين عزيزان را جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل بيت عليهم السالم و ارتقاء فرهنگ ديني جامعه به خصوص دانشگاهيان 

از خداوند متعال مسئلت داريم. 
 بر آنيم انشاءاللهَّ طرح هايي از اين دست، با همراهي شما عزيزان تداوم يابد و كاستي هاي آن با پيشنهادات و نظرات شما بر طرف گردد. 

 معاونت آموزش و تبليغ نهاد              



مباني نظام
سياسي اسالم

نویسندگان:
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فصل اول
مبایننظامسیاسياسالم

سّيدکاظم	سّيدباقری

مقدمه
هر نظام انديش��گی و رفتاری برآيند پاره ای مبانی فكری است كه روبناها و ديگر 
ساحتهای آن نظام بر اساس آن مبانی شكل و سامان گرفته است. مبانی هر سامانة 
فكری، راه و مسير را به پويندگان طريق مي شناساند و در بزنگاه های حساس، آنها 
را به س��مت اهداف مطلوب راهبری مي كند. تا زمانی كه خواننده و پژوهش��گر اين 
مبانی را به درستی درنيافته و با ژرفكاوی در زوايای گوناگون آنها نينديشده باشد، هر 
گونه اظهار نظر و ارائة ديدگاهی مي تواند با كاستی و نقص همراه باشد. با عنايت به 
اين نكته، در طرح مبانی نظام سياسی اسالم، با توجه به گستردگی بحث، بيشتر به 
مواردی پرداخته خواهد شد كه نقشی مستقيم و اساسی در برداشتها و تكاپوورزيهای 

اين باب دارد.
مبانیخداشناختی

خداشناسی مهمترين ركن انديشه سياسی اسالم است. در نظام سياسی اسالم بنياد 
همة امور بر اين اصل استوار است كه جايگاه خداوند در جريان قدرت چيست. هر 
گونه برداش��تی در خداشناس��ی به همة اصول ديگر مانند اس��الم شناسی و انسان 
شناس��ی اثر مي گذارد. با توجه به اين امر پاره ای از مبانی خدا ش��ناختی، كه به طور 

مستقيم در نظام سياسی اسالم اثرگذار است را مورد بررسی قرار مي دهيم.
 الف. ربوبّيت مطلق الهی

خداوند »رّب« و مربی هستی است، كلمه »رّب« در اصل به معنی مالك و صاحب 
چيزی است كه به تربيت و اصالح آن می پردازد.  در قرآن كريم، خداوند می فرمايد: 
»)اوست( پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است«1 اين آيه، معنای ربوبّيت 
مطلق خداوند بر همة هس��تی را نش��ان مي دهد، اوست كه مالك و دارندة همه اين 
جهان است و همو تدبير و تربيت آن را بر عهده دارد، زيرا كه خالق هستی اوست. 

خداون��د در آيه ای ديگر مي فرمايد: » خدايی جز او نيس��ت، او زندگی می بخش��د و 
می ميراند، پروردگار شما و پروردگار پدران شماست«.2  و در جايی آمده است: » اين 

است خداوند، پروردگار شما كه آفرينندة همه چيز است«.3 
ربوبيت مطلق الهی به دوگونه جريان می يابد: ربوبّيت تكوينی و ربوبّيت تشريعی.

1.  »ربوبّيت تكوينی«، يعنی خداوند، امور همة هس��تی و موجودات را به اراده خود 
اداره مي كند.

2.  »ربوبّيت تش��ريعی« هدايت ويژة انس��انها و جوامع انس��انی است كه از طريق 
فرستادن رسوالن، فروفرستادن كتابهای آسمانی و تعيين دستورها، تكاليف و قوانين، 

آنان را به سوی سعادت و نيكبختی، هدايت مي كند.  
خداوند انس��انها را خلق ك��رده و آنان را به حال خود رها نكرده اس��ت، فيض او و 
ربوبّيتش در همة هستی و لحظات زندگی انسانها جريان دارد؛ لذا با ارسال رسوالن 
به هدايت، راهبری و تدبير زندگی سياسی-اجتماعی انسانها پرداخته است: »پروردگار 
ما كس��ی است كه هر چيزی را خلقتی كه درخور اوست داده، سپس آن را هدايت 
فرموده است«.4 نيز تاكيد گرديده كه در امور اختالفی به خداوند مراجعه كنيد، زيرا او 
راهبر و تدبيرگر امور است: »در هر چيز اختالف كنيد داوريش با خدا است«.5 پس در 
ربوبيّت مطلق خداوند، همة زندگی انسانها، از تربيت او اثر مي پذيرد و هنگامی  مي توان 
از جامعة مطلوب سخن به ميان آورد كه بر اساس دستورهای خداوند، تربيت يافته 
باشد و احكام دين در آن، به طور كامل و جامع، اجراء گرديده و از راه  و مسير تعيين 
شده، انحراف نيابد و گمراه نشود. اين امر به ويژه در زندگی جمعی و امور سياسی- 
اجتماعی، اهميتی صد چندان مي يابد، زيرا كه فرايند كارها پيچيدگی بسيار دارد و سود 

و زيان اجتماعی نيز بر همة زندگی آن جامعه اثر مي گذارد و آن را متاثر مي سازد.
ب.حاكمّیتالهی

حاكميت6 در اصالح علوم سياسی به معنای حق انحصاری دولت برای اعمال قدرت 
در قلمروی معين است. اين حاكميت به قدرت برتر امكان قانونگذاری و اعمال آن 
را به قدرتمندان عطا مي كند. در گسترة تاريخ اين بحث وجود داشته كه حق اعمال 
قدرت و حاكميت از آن كيس��ت، آيا كسی كه خود دارای حقی نيست، مي تواند حق 
حاكميت و فرمانروايی را به ديگران واگذارد، يا بايد از سرچشمه ای سيراب شود كه 
خود سرمنشأ همة حق و حقوق است. در انديشة سياسی اسالم، حاكميت مطلق و 
كامل در عرصة هستی و حيات سياسی انسانها تنها از آن خداوند بزرگ است. در نگاه 
اولی، جز خداوند، هيچ كس حق حاكميت بر انسانها را ندارد زيرا او همه انسانها را 
آزاد آفريده است. بنابراين اگر كسی بخواهد بر انسانها حكمرانی كند، بايد از آفرينشگر 
انسانها اجازه داشته باشد؛ زيرا: اوال  حق حاكميت تنها از آن اوست. ثانيا او آگاه به 

همة مصالح و مفاسد زندگی بشر است. 
 در قرآن كريم، به صراحت هر گونه حاكميت از آن خداوند اعالم شده است: » إِِن 
«7 »هيچ  حكم  و فرمانی جز برای خدا نيس��ت «. قرآن كريم، آش��كارا  الُْحْكُم إاِلَّ لِلَّ
كسانی را كه به غير حكم خداوند گردن مي نهند، كافر، فاسق و ظالم مي خواند: » و 
كسانی كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوری نكرده اند، آنان خود ستمگرانند«.8 در 
آية 44 مي فرمايد اينان كافرند9 و در آيه 47 آمده است كه اينان فاسقند و نافرمان.10 
در نگاه قرآن كسی كه از حكم خدا سربتابد، به قلمرو طاغوت و ستمگرانی وارد شده 
است كه هر گونه عمل و رفتار را با مردم خويش مجاز مي داند و هر گونه حق آنان 
را انكار مي كند و بسترهای استبداد را در جامعه فراهم مي سازد. از اين رو خداوند می-

فرمايد: »ما كتاب را به حق و شايستگی به سوی تو فرو فرستاديم، تا ميان مردم به 
آن چه كه خداوند به تو نشان داده است، حكم كنی«.11  و مردم را به اين امر كليدی 
راهبری مي كند كه اگر » در هر چيزی  اختالف  كرديد،   حكم  آن  نزد خداوند است«.12  
بدين سان هر گونه شريك در حكم خداوند و حاكميت قانون او، انكار مي شود.13 امام  
خمينی)ره( در اين زمينه می فرمود: »حكومت  اسالم، حكومت  قانون  است. در اين  
طرز حكومت، حاكميت  منحصر به  قانون  اس��ت. حاكميت  منحصر به  خدا است  و 
قانون، فرمان  و حكم  خداست. قانون  اسالم، يا فرمان  خدا، بر همه  افراد و بر دولت  
اسالمی  حكومت  تام  دارد. همه  افراد از رسول  اكرم)ص( گرفته  تا خلفای  آن  حضرت  

و ساير افراد تا ابد تابع  قانون  هستند«.14 
البته بايد توجه داش��ت كه خداوند، اجرای دستورها و تحقق بخشيدن به حاكميت 
خويش را به پيامبران الهی و جانشينان آنها سپرده است، لذا مي فرمايد: » آنچه را پيامبر 
به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، بازايستيد و از خدا پروا بداريد«15 با 
توجه به اين آيه و ديگر آيات، مي توان دريافت كه خداوند اجرای اوامر و نواهی خويش 
را به پيامبر گرامی اسالم صلی الل عليه وآله و سلم سپرده و ايشان نيز پس از خود 
به ائمة اطهار وانهاده است. در دوران غيبت نيز اين امر به فقيهانی كه عادل و عالم 

به احكام دين  اند، سپرده شده است.16

مبانیاسالمشناختی
در بنيادهای نظام و انديشة سياسی اسالم، مسائلی كليدی قرار دارد كه بايد آنها را به 
طور دقيق و سنجيده، استوار ساخت و سپس مسائل و امور ديگر را مطرح كرد. يكی 
از اين بنيادها، مبانی اسالم شناختی در بحث نظام سياسی اسالم است كه در ادامه 

به برخی از آنها اشاره مي كنيم.
الف.حقانّیتاسالم

اس��الم تنها دين حق از زمان ظهور خود تا پايان تاريخ است.  بنياد الهی ، تحريف 
نشدن كتاب آسمانی، و نسخ ناپذيری آموزه های اين دين، آن را از ديگر اديان و يا 
دينواره های موجود ممتاز مي سازد.17 البته اين به معنای آن نيست كه در ديگر اديان 
موجود هيچ نكته و آموزة حقی وجود ندارد، بلكه حقيقت ناب و مقبول الهی در عصر 
خاتم از آن دين حضرت محمد)ص( است.  افزون برآن اسالم امتيازات ديگری بر 

ديگر اديان دارد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

مباني نظام سياسي اسالم
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اس��الم، به معنای دين الهی و تسليم و عبوديت در پيشگاه خداوند يكتا، دين همه 
پيامب��ران الهی بوده كه به تدريج س��ير تكاملی را طی ك��رده و هر پيامبر صاحب 
ش��ريعتی، شريعت پيشين را نسخ نموده و شريعتی كامل تر، متناسب با رشد بشر و 
مقتضيات زمان عرضه كرده است. با شريعت خاتم همه شرايع پيشين نسخ شده و 

تنها دين مقبول، توحيد ناب و شريعت محمدی صلی الل عليه وآله است. 
ب.خاتمّیتوجاودانگی

اسالم، آخرين دين الهی است18 و شريعت آسمانی ديگری پس از آن نخواهد آمد. 
قرآن تصريح دارد كه: » محّمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولی فرستاده خدا و 
خاتم پيامبران است «19  پيامبر گرامی اسالم)ص(  خطاب به علی)ع( فرمود: »جايگاه 
تو نسبت به من، همانند جايگاه هارون نسبت به موسي است، جزآن كه بعد از من 

پيامبري وجود ندارد«.20 
از همين باب است كه قرآن كريم، پيامی برای همة اعصار و زمانها است، نه فقط 
برای دورة نزول آن.  انسانها در همة دورانها و مكانها، مورد خطاب قرآنند و اين كتاب 
برای آنان، هدايتگر و قابل فهم و برداش��ت اس��ت. اين كتاب، راهنمايی جاودان در 
عرصة موضوعات گوناگون معارف، دانشها، انسان شناسی و مسائل متفاوت ديگری 
اس��ت كه  خاص يك مقطع زمانی نيست. برخی از رموز خاتميت و پايندگی دين 

اسالم عبارت است از:
 )1( در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی انسان ها؛

)2( اهميت بخشيدن به عقل و خرد بشری؛
)3( هماهنگی قوانين و نظام ارزشی و رفتاری آن با فطرت انسانی؛

)4( داشتن قوانين ثابت برای احتياجات ثابت و دائم بشر، و قوانين متغير برای اوضاع 
و احوال متغير وی.21 

توضيح اينكه نيازمندی های بشر بر دو گونه است:
1.نيازمندي های اولی: اين گونه نيازها ناشی از طبيعت فردی و اجتماعی انسان است؛ 

بنابراين، اين نيازمندی ها يا فردی است يا اجتماعی.
2. نيازمندي های ثانوی: اين نوع نيازها از نيازهای اولی ناشی می شوند; مانند نياز به 
انواع وس��ايل زندگی كه در هر عصری دگرگون مي ش��ود زيرا كيفيت زندگی در هر 
عصری با عصر ديگر متفاوت اس��ت. نيازمندی های اولی بش��ر مربوط به طبيعت 
بشر است، ولی نيازهای ثانوی انسان به كيفيت و شكل بر ساخته زندگی فردی و 
اجتماعی او باز می گردد.22 در نگرش دينی، وضع كنندة قوانين شرع، تحول و تطور 
زندگی و نيازهای بشری را مورد توجه قرار داده و به فراخور نيازهای اولی و ثانوی، 
قوانين ثابت، متغير و انعطاف پذير وضع كرده است تا در همة زمانها و مكانها قابل اجراء  
و دست يافتنی باشد و اين امر با عنصری به نام اجتهاد انجام مي پذيرد كه در ادامه به 

برخی از ظرفيتهای آن اشاره خواهيم كرد.
ج.معرفتاجتهادى

يكی از پشتوانه های خاتميت دين اسالم آن است كه انسان مي تواند با لحاظ مقتضيات 
زمان��ی به  فه��م روزآمد و اصيل از آموزه های فقهی دين دس��ت يابد؛ در غير اين 
صورت، اس��اس خاتميت و دستورهای دين برای همة زمانها و مكانها، زير سئوال 

خواهد رفت. 
اجتهاد، تالشی روشمند و عقلی برای به كف آوردن حجت در مسائل دينی، متناسب 
با زمانها و مكانهای مختلف اس��ت. اجتهاد به عن��وان يك روش بومی و اصيل به 
مراجعه كنندة متن دين توان مي دهد تا بتواند در فرايندی روشمند و سنجيده، آموزه-

های آن را بفهمد، از فهم التقاطی، تركيبی و ناسره، دور شود و در عين حال فهمی 
روزآم��د و پوي��ا از دين ارائه كند.  اجتهاد در اس��الم، مجال و تمهيدی بوده اس��ت 
هوش��يارانه، برای كشف و تطبيق اصول كلی و ثابت دين بر موارد جزئی و متغير، 
برحسب موقعيتهای زمانی و مكانی، به نحوی كه ثبات حكم و تغيير پذيری واقعيت، 

توأمان ملحوظ گردد. 
امروزه فهم دين ميان دو جريان افراطی و تفريطی گرفتار آمده است. جريان  افراطی 

اصال��ت را به زم��ان و پديدارهای زمانه مي دهد و دين را در خدمت آن مي خواهد كه 
الزمة آن، نسبّيت، عصری  و سّيال  شدن  فهم  است. در طرف ديگر، جريان تفريطی 
است كه متحجرانه هر گونه  دگرگونی در برداشت از منابع دينی را ممنوع مي پندارد و 
هيچ تحولی را بر نمي تابد. جريان اول در ميان برخی نوانديشان وجود دارد كه منجر به 
»فهم التقاطی« مي شود و جريان دوم در ميان گروههای متحجر. نتيجة هر دو نگرش 
نبود فهم اصيل و روزآمد از دين است كه به مرور زمان، منجر به از ميان رفتن  گوهر 

دين و ناكارآمدانگاری آن مي شود. 
در مقاب��ل دو جري��ان فوق،جريان اصيل و اعتدالی اجتهاد قرار دارد كه روش��ی در 
راستای فهم اصيل،روزآمد و كارآمد از دين است. در اين روش هيچ يك از روزآمدی 
و اصالت،فدای ديگری نمي ش��ود. وفاداری  به  عنصر »اجتهاد« به فهم روش��مند و 
ضابطه مند دين مي انجامد،اين فهم روشمند در برابر فهم آزاد و غير روشمند است كه 

اساس و پاية همة انحرافها و كج انديشی ها است.  
يكي از پيامدهاي اجتهاد،رجوع مكلف به مجتهد زنده اس��ت، »علت آن اس��ت كه 
مسلمانان هر روز با مسايل جديد در زندگي خودشان روبه رو مي شوند و نمي دانند 
تكليفشان در اين مسايل چيست. فقهاي زنده و زندة فكري الزم است كه به اين 
حاجت بزرگ پاسخ دهند. در يكي از اخبار اجتهاد و تقليد آمده: »و اّما الحوادث الواقعه 
فارجعوا فيها الي رواه حديثنا«23 حوادث واقعه همان مسايل جديد است كه دوره به 
دوره و قرن به قرن و س��ال به س��ال پيش مي آيد«.24  اساسا رمز اجتهاد در تطبيق 
دستورات كلی با مسايل جديد و حوادث متغير است. مجتهد واقعی بايد توجه داشته 

باشد كه موضوعات چگونه تغيير مي كند و بالتبع حكم آنها عوض مي شود.25
د.جامعّیتوكمال

اسالم دينی كامل و جامع است. قرآن در اين باره می فرمايد: » امروز، دين را بر شما 
كامل كردم«.26 عالمه طباطبائی بر آن است كه جامعيت دين، مستلزم پاسخ گويی 

به مسائل و معضالت بشر در تمامی زمانها و مكانها است.27
اسالم در ابعاد مختلف و متعدد روحی- روانی، فردی - اجتماعی و مادی - معنوی 
زندگی انس��ان، دارای تعاليم و آموزه های مختلف و متناسب است. اسالم افزون بر 
سعادت آخرتی، برای هدايت و برنامه ريزی زندگی انسان و تامين زندگی سياسی-

اجتماعی او نيز آموزه ها و دستورهای الزم را صادر كرده است.28 اين به معنای آن 
نيست كه اسالم برای همه زمانها، جزئيات تمام نيازها، ساختارهای سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی را بيان كرده باش��د كه امری نشدنی محسوب مي شود.29 بيان احكام در 
بخش هايی از مس��ائل و موضوعات، تبديل به جزئيات و فروعی خواهد ش��د كه 
متناسب با افراد و موقعيتهای زمان آنان است. به تعبير ديگر اسالم طرحی است كلّی،  
جامع، همه جانبه و معتدل، حاوی همة طرح های كارآمد.30 تعليمات  اسالمي، هم 
متوّجه روح، معنا و راهي است كه بشر را به آن هدف ها و معاني مي رساند و روش 
رسيدن به آنها را نيز در قلمرو خود گرفته و او را در غير اين امور، آزاد گذاشته است و 

به اين وسيله، از هر گونه تصادمي با توسعه  تمّدن و فرهنگ پرهيز كرده است.31 
از طرف ديگر، برخی از احكام، حالت دائمی دارند و برخی موقت. اگر شارع بخواهد 
تم��ام نكات كلی و جزئی آنهاي��ی را كه از بين مي روند يا در آينده رخ مي دهند، بيان 
كند، گاه برای شنوندة آن قابل درك نبوده و موجب دشواری فهم و افزودن حجم 
انبوهی از احكام نامعين و مبهم خواهد ش��د. لذا مبانی و اصول ذكر ش��ده و كشف 
احكام جزئيات زندگی، به متخصصين و كارشناسان خبرة دينی هر عصر واگذار شده 
است. بسياری از آيات، شان نزول خاصی دارند و ناظر به موقعيت ويژه  ای مي باشند، 
اما كارشناسان خبرة دينی، از آنها برای پاسخ به سئواالت خود بهره برداری مي كنند و 
آنها را آياتی كه تاريخ مصرفشان سپری شده است، نمي شمارند، زيرا آنان اين مبنا را 
پذيرفته اند كه اين آيات اختصاص به موقعيت خاصی ندارند و آن چه در ضمن آنها 

بيان گرديده، مربوط به همة زمانها و مكانها است.32 
هـ.جهانشمولی

دين اسالم به قوم و نژاد و منطقه ای خاص اختصاص ندارد؛ بلكه آئينی جهانشمول 
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و فراگير است و همة انسانها را در همة زمانها و مكانها مورد خطاب خود قرار مي دهد. 
قرآن، كتاب يادآوری برای همة جهانيان است33 و خطابات آن، برای همة مردمان 
مي باش��د.34  لذا پيامبر گرامی اس��الم به نقل از قرآن كريم مي فرمايد: » اين قرآن به 
من وحی شده تا به وسيله آن، شما و هر كس را ]كه اين پيام به او[ برسد، هشدار 
دهم «35 از آنچه گذشت در مي يابيم كه احكام الهی جهان شمول است و اختصاص 
به مورد يا موقعيت خاص ندارد.36 با اين مبنا، دستورها و برنامه های اسالم از فراگيری 
زمانی و مكانی برخوردارند و عمل به آنها مي تواند انسان را به سعادت و كمال راهبری 
كند؛ خواه انسان دوران صدر اسالم باشد،كه برخی از آنان رسوبات جاهلی را در ذهن 

داشتند و خواه انسان قرن بيست و يكم. 
مبانیانسانشناختی

در انديش��ة دينی، انس��ان، خليفة خداوند روی زمين است و دارای مقامی برجسته. 
خداوند،انس��ان را به ارادة خويش خلق كرده37،او را در نيكوترين اعتدال آفريده38، از 
روح خود در او دميده39، او را جانش��ين خود در زمين قرار داده40، عالم را مسخر وی 

كرده 41 و به او عقل و اختيار داده است42.
الف.انسان،موجودىباكرامت

از نظرگاه دينی،روح الهی در انسان دميده شده است،در قرآن مي خوانيم: »و نفخت 
فيه من روحی«43.وجود و كالبد آدمی،ظرفيت و گنجايش آن را يافته است كه روح 
خداوندی را در خود پذيرا شود. به تعبيری: »بخش اصيل انسان يعنی روح او ويژگی 
هايی دارد كه اساس آنها كرامت است«44.لذا اين انسان، وقتی به گوهر خود وفادار 
باش��د و كرامت بر نفسش حاكم،نسبت به شهوتها احساس پستي مي كند45. انسان، 
ميان دو بی نهايت قرار دارد،از س��ويی حركت به طرف تكامل و فراتر از فرشتگان 
رفتن، از ديگر سو، سقوط به اندازه ای كه از حيوانات نيز فروتر رود و چندان از مقام 
قرب انسانی خود دور مي شود كه در شأن او آمده است: »آنان همانند چارپايان، بلكه 

گمراه ترند، آنان همان بی خبران و غافالنند«46.
ب.انسان،خردورزوتحلیلگر

يكی از اساسي ترين مبانی انسان شناسی نظام سياسی اسالم، خردورزی، توان تحليلی 
انس��ان و فهم مسائل گوناگون اس��ت. در انديشة دينی، »عقل فرستادة پروردگار و 
اس��اس و معيار امور است«47 بر اساس متون ديني »خداوند دو حجت دارد: حجت 
ظاهري و حجت باطني، حجت ظاهري،  پيغمران اند كه عقل خارجي هستند و حجت 
باطني، عقل است كه پيغمبر دروني است«.48 عقل و اختيار انسان در كنار هم معنا 
مي يابند.عقل به او كمك مي كند تا تصميم سنجيده و آزادانه، بگيرد. انسان، اختيار و 
آزادی دارد و گرنه پندها، ترغيبها، احكام،پرهيزها، پاداشها و توبيخها، همه بی فايده 
خواهد بود. در نتيجه بين اختيار و عقالنيت »رابطه مستقيم« وجود دارد: » هر جا كه 

عقل باشد، اختيار است و هر چه عقل بيشتر باشد، اختيار بيشتر است«49.
اين كه در انديشة سياسی اسالم گفته مي شود، عقل انسان، حجيت دارد، به معنای 
آن اس��ت كه مي توان و بايد در برداش��تها و بررسيها از آن بهره گرفت و پديده ها را 
فهم كرد، البته اين عقل گرايی با آن چه كه در خردبسندگی و عقل ابزاری50 موجود 
در تمدن غربی است، تفاوت بنيادين دارد. عقل ابزاری برای شكل دادن جهان مادی 
و تأمين تمنيات نفسانی تالش مي كند.51 حال آن كه در انديشة دينی، عقل در تكاپو 
برای يافتن تقرب به حقيقت برين هستی و سعادت پايا وجاودان است. در روايت از 
پيامبر گرامی اسالم است كه: » ای علی،  خرد آن است كه بدان بهشت فراچنگ 
آيد و رضای خداوند فراهم شود «52. از ديگر سو عقل در اسالم  مستقل و مستغنی 

از وحی نيست. 
ج.انسان،آزادومسئول

در پايه های انديش��ة سياسی اسالم، آزادی و برابری بشر، حقی است كه خداوند به 
او عطا كرده و تفويض اين حق به انس��انها، به هيچ وجه، در اختيار انس��ان ديگری 
نيست. »همة مردم بايد از دستور خدا اطاعت كنند و آزادی انسان های ديگر را پاس 
دارند«.53  انسان، موجودی مختار و آزاد معرفی مي شود: » انا هديناه السبيل اما شاكرا 
و اما كفورا«54 علی  عليه الس��الم در كالمی مي فرمايد ك��ه خداوند پيامبران را برای 

آزادی و رهايی مردم از پرستش ديگران برانگيخت: » پس به راستی كه خداوند بلند 
مرتبه،محمد صلی الل عليه و آله را به حق، برانگيخت، تا بندگان را از بندگی ديگران، 
بيرون سازد و به بندگی حق تعالی برساند. از پيمان های )نادرست( با مردم به پيمان 
خداوندی راه بََرد و از گردن نهادن به بندگانش دور سازد، پيرو او گردند و آن ها را از 
سرپرستی مخلوقات بيرون آورد و تحت واليت خدا درآورد«.55  در قرآن كريم آمده 
است »در حقيقت، خدا حال قومی را تغيير نمی دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند«56، 

كه نشان از نقش آدمی در ساختن سرنوشت خويش و اختيار او دارد.
آدمی امانتی بزرگ بر عهده دارد كه يادآور يكی از اصلي ترين امتيازات او يعنی آزادی، 
اختيار و حق انتخاب مي باشد، حقی كه برای او مسئووليت به همراه مي آورد. انسان، 
مسئول است زيرا كه از دو نعمت بزرگ و مسئوليت آفرين عقل و اختيار بهره مند 
است. در قرآن آمده است كه ما برای هر امتی، رسولی برانگيختيم تا خداوند را عبادت 

كنند و از طاغوت دوری57 گزينند. 
 چرايی لزوم اطاعت اولی االمر و محدود س��اختن آزادی از آن جاست كه حكم به 
عدل مي كند. به حكم آية »اطيعوا الل..«.58 مردم بايد از خداوند اطاعت كنند، زيرا افزون 
بر حق مولويت ذاتی، خداوند حكيم و عادل است. اطاعت از رسول نيز واجب است 
چ��را ك��ه اوامر الهی را بيان مي كند. از اولی االمر نيز بايد اطاعت كرد زيرا آن امر به 
عنوان امانت به او واگذار شده است،پس اولی االمر كسی است كه امر به حق مي كند، 
و بر خالف حكم خداوند امر نمي  كند. دولت، ايجاد نمي شود مگر هنگامی كه عدالت 
ورزد و حاكم عادل كسی است كه حقوق مردم را رعايت مي كند و آنها را به سوی حق 

راه مي بَرَد و اموری كه حقوق آنان را تضمين كند، وضع مي نمايد.59
هنگام رهايی از استبداد و شيطان درون و برون، زمينه های رهايی در جامعه، فراهم 
مي شود. در اين نگرش،آزادی، تنها هدف نيست بلكه وسيله وابزاری است برای آن كه 
انسان به آرمان های متعالی دست يابد. »آزادم و مي توانم راه كمال خودم را طي كنم. 
نه اين كه چون آزاد هس��تم، به كمال خود رسيده ام«.60 آزادی برای شكستن قيود 
قدرت نامحدود و ثروت نامشروع، دارای ارزش است، ولی نمي تواند همة هدف باشد؛ 
نمی توان همة قيد و بندها را گسست كه گسستن آنها و  آزادی مطلق، از ميان برندة 

خود آزادی خواهد بود و نمي تواند تضمين كنندة جامعة عادالنه و آزادانه باشد.
 فطرت اجتماعی انسان، به او حرّيت مي دهد، فرد مي تواند جامعه خود را عوض كند  و 
به رغم جريان جامعه، در جهت خالف آن حركت كند و مسير جامعه را شديدتر يا 
كُندتر سازد.61 انسان، مي تواند هر مسيری را آزادانه برگزيند: » به راستی كه روشنايي ها و 
بصيرتهايی از سوی پروردگارتان،برای شما آمده است،پس هر كس به ديدة بصيرت 
بنگرد،به سود اوست و هر كس نبيند و چشم پوشد،به زيان او؛ من بر شما نگاهبان 
نيستم«.62 اين ويژگی در وجود انسان، او را در برابر مسائل اجتماعی و اموری كه در 
پيرامون او مي گذرد، مسئوول مي سازد. شهيد مطهری با اشاره به آية 72 سورة احزاب 
كه مي فرمايد: »ما بر آسمانها و زمين و كوههای عالم عرض امانت كرديم، همه از 
پذيرش آن امتناع ورزيده و انديش��ه كردند، تا انس��ان پذيرفت و انسان هم در ادای 
امانت، بسيار ستمكار و نادان بود«63 مي نويسد: »آن امانت بزرگ كه همه از تحمل آن 

سرباز زدند و تنها انسان آن را پذيرفت، »تكليف« و  مسووليت« است.64
در انديشة دينی، همة افراد در برابر جامعة خود مسئول و پاسخگويند » كّلكم راع و 
كلّكم مسؤول عن رعيته«؛65  قدرت اما، مسئوليت دو چندان مي آورد. » از نظر فلسفة 
اجتماعی اسالمی، نه تنها نتيجة اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقة افراد نيست 
و حاكم در مقابل مردم مس��ئووليت دارد، بلكه، تنها اعتقاد به خدا حاكم را در برابر 
اجتماع ،مس��ئول مي س��ازد و افراد را ذی حق و استيفای حقوق را يك وظيفة الزم 

شرعی معرفی مي كند«.66
د.انسان،داراىدوساحت

انسان، موجودی دو قطبی است، عقل و نفس در كنار هم و با همند و نمي تواند در هر 
دو ساحت وجودی خويش، كامال آزاد باشد، رهايی و آزادی در هر يك از دو گسترة 
پست و عالی آدمی،منجر به محدوديت در بخش ديگر مي شود؛ نكتة اساسی اما اين 
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است كه آزادی در ساحت عالی و خردورزانة آدمی، او را به آزادی متعالی نزديك می-
سازد. به تعبير »برلين« اگر آزادي را به ارباب خود بودن و بنده ديگري نبودن، تفسير 
كنيم، اين بحث مهم پيش مي آيد كه كدام خود؟ هگل و افالطون و طرفداران آنان 
با در نظر گرفتن »خود طبيعي« و پس��ت تر و »خود معنوي« و برتر، از چيزي به 
نام » بردگي طبيعت«، ياد مي كنند. انسان ممكن است در عين حال كه هيچ اجبار 
بيروني در كار نيست، برده طبيعت و »من پست« خود باشد. اگر »خود طبيعي« لجام 
گسيخته  و آزاد باشد، معنايش در بند شدن »خود معقول« و معنوي ماست.67  لذا در 
انديشة سياسی شيعه، گرايش به سمت آزادي مثبت مي باشد و محدوديت هاي ايجاد 
شده توسط قوانين اسالمي، نه تنها به آزادي آدمی خدشه ای وارد نمي كند، بلكه او را 
وارد عرصة آزادی بيشتر مي سازد. در اين نگره، معقول بودن يا نبودن آزادی مربوط 
به بهره برداری از آن است كه اگر مطابق اصول و قوانين مفيد انسانی باشد،آزادی 
معقول ناميده مي شود و اگر بر ضد اصول و قوانين مفيد انسانی باشد،نامعقول است68 

بر اساس منطق قرآن كريم، انسان هم مي تواند در مسير حركتی خود، گرفتار غريزة 
حيوانی خويش گردد و از چارپايان پس��ت تر گردد69 و هم به كماالت و فضائل عالی 
اخالقی و انسانی برسد و به جايگاه بلند جانشينی خداوند برسد.70 با اين همه در وجود 
انس��ان، كشمكش ميان نيروهای شيطانی و خدايی وجود دارد و مهم آن است كه 
عالوه بر تالش و جديت خود انسان در امور فردی و اخالقي اش، جامعه نيز او را به 

سمت خير و نيكی راهبری كند. 
با توجه به دو بعدی بودن انسان، در نظام سياسی اسالم شرايط بايد بسترساز جامعة 
سعادتمند مبتنی بر آموزه های وحيانی باشد تا استعدادهای پيدا و پنهان آدمی شكوفا 
گردد. گنجايش روح و روان آدمی چندان اس��ت كه مي تواند بر اساس آنها به سوی 
مرزهای بلند كمال حركت كند و به معنی دقيق كلمه، جانش��ين خداوند در زمين 

گردد. 
هـ.جاودانگیانسان

جاودانگی يكی از ويژگي های انسان و هم از خواسته های درون نهفته همة انسانهاست. 
از همين رو همه به گونه ای در تكاپويند تا نام و نشانی از آنها برای هميشه در جهان 
باقی بماند. بر اس��اس آموزه های اسالم، انسان موجودی صرفا دنيايی نيست، پس 
همة هدف  نمی تواندآن باشد كه در زندگی دنيايی به رفاه و امنيت دست يابد، بلكه 
همة اين امور برای آن است كه انسان به مقام خليفه اللهی دست يابد و با استفاده از 
دستورها و احكام دين، به سعادت جاودانة رسد. به تعبير بهتر، حركت هستی، لهو و 
لعب نيست، بلكه بر اساس نظم و نظامی آفريده شده و تداوم يافته است. در جهان 
بينی توحيدی اسالم، جهان و انسان ماهيت »از اويی«)انا لل( و  »به سوی اويی«، 
)انا اليه راجعون(دارد. موجودات جهان با نظامی هماهنگ به يك " سو " و به طرف  
يك مركز،تكامل می يابند.71 جهان در حال تكامل و به سوی كمال مطلق در حركت 
است و انسان در اين تكامل و حركت، مسير جاودانه پيش روی دارد و آن رسيدن به 
كمال نهايی است كه قرب به خداوند بزرگ می باشد. لذا در قرآن كريم مي فرمايد: » 
ای انسان، به راستی كه تو به سوی پروردگار خود بسختی در تالشی، و او را مالقات 
خواهی كرد«.72 عطش پايان ناپذير انس��ان برای رسيدن به جاودانگی، با اتصال و 

رسيدن به ذاتی است كه جاودانه و كمال مطلق است.
نتيجه

با توجه به مبانی خداشناختی، اسالم شناختی و انسان شناختی كه ذكر شد، اگر به 
دقت بنگريم، هر كدام از آن مبانی به نحوی در نظام سياسی اسالم، تاثيرگذار است. 
هنگامی كه خداوند حاكميت مطلق و ربوبّيت هس��تی را در اختيار دارد، پس همو 
مي تواند راهنمايی و راهبری كند و به عنوان آفرينش��گر، انسان را با ارسال پيامبران 
الهی به سوی جامعة مطلوب، هدايت كند. وقتی دين اسالم، خاتم و جامع است، پس 
مي تواند برای ساحتهای مختلف سياسی - اجتماعی انسانها برنامه ارائه كند و چون 
جاودانه است، به دوره ای خاص، محدود نمي شود. از ديگر سو، انسان نيز كه دارای 
بعدهای مادی و معنوی است و مسير حركتی جاودانه ای دارد، برای آن كه در عرصة 

زندگی سياس��ي اش به سعادت بيانجامد، بايد به منبع وحی كه از جانب خداوند آمده 
است، چنگ زند، تا با همراهی عقل و وحی، سعادت دنيا و آخرت را تامين كند. بر 
اساس انديشة سياسی اسالم، در اين عرصه، انسان همان گونه كه آزاد است، مسئول 
نيز هس��ت و نمي تواند از كنار اموری كه در پيرام��ون او مي گذرد، بی تفاوت و بدون 

احساس مسئوليت، گذر كند.
همة اين مبانی به عنوان قطعات يك نظام در كنار هم قرار مي گيرند و يك مجموعه 
را شكل مي دهند، اين مجموعه وقتی به سرمنزل مقصود مي رسد كه همة اجزاء آن با 
هم  و در كنار هم باشند  و با نگاه جامع و فراگير به همة آنها نگريسته شود تا بتواند 
بسترساز جامعه ای مطلوب باشد، جامعه ای كه بتواند در ساحت سياست و اجتماع، 
ياري گر انسان باشد؛ هم تامين كنندة نيازهای مادی و معنوی او گردد و هم برآورندة 

خواسته های عدالت طلبانه و آزادی  خواهانة او.
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فصل دوم
اسالم،سیاستوحكومت

حميدرضا	شاکرين

اسالموسیاست
دين مبين اس��الم همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتاپرستی دعوت می كند و 
دس��تورات اخالقی و مربوط به خودس��ازی فردی دارد؛ احكام و دستوراتی در مورد 
مس��ائل حكومتی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، قضايی، فرهنگی، تربيتی و ... دارا 
اس��ت. امام خمينی رحمه الل در اين باره می فرمايد: »اس��الم دين سياست است، با 
تمام شئونی كه سياست دارد. اين نكته برای هر كسی كه كمترين تدبّری در احكام 
حكومتی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم بكند، آشكار می گردد. پس هر كه را 

گمان بر او برود كه دين از سياست جدا است، نه دين را شناخته و نه سياست را«.73
ادوارد گيبون74 می نويس��د: «...قرآن دستور عمومی و قانون اساسی مسلمين است 
كه شامل مجموعه قوانين دينی، اجتماعی، مدنی، تجاری، نظامی، قضايی، جنايی 
و جزايی است. همين مجموعه قوانين از تكاليف زندگی روزانه گرفته تا تشريفات 
دينی؛ از تزكيه نفس تا حفظ بدن و بهداشت؛ از حقوق عمومی تا حقوق فردی؛ از 
منافع فردی تا منافع عمومی؛ از اخالقيات تا جنايات و از عذاب و مكافات اين جهان 

تا عذاب و مكافات جهان آينده همه را در بر دارد».75
س��يره و روش رسول اكرم صلی الل عليه وآله نيز نشان دهنده اين است كه دين از 
سياست، جدا نيست و خود آن حضرت، ضمن تشكيل حكومت، مسئوليت اجرايی 
و قضايی آن را بر عهده داشت. اميرمؤمنان علی عليه السالم نيز حكومتی بر اساس 
عدل و اجرای دستورات الهی بنا نهاد. بنابراين تشكيل حكومت نيز از ضروريات دين 

اسالم است و آيات فراوانی به زوايای مختلف اين مسئله پرداخته است؛ از جمله:
1. آيات مربوط به امر به معروف و نهی از منكر؛76 

2. آيات لزوم اطاعت از اولی االمر؛77 
3. نپذيرفتن واليت و سرپرستی بيگانگان، كافران، ظالمان، فاسقان و جاهالن؛78 

4. واليت پيامبرصلی الل عليه وآله بر امت و واليت مؤمنان بر يكديگر؛79 
5. لزوم مشورت با مؤمنان و مشاركت دادن آنان در امور سياسی و اجتماعی؛80 
6. وجوب نجات مظلومان و مستضعفان 81 و همه آيات مربوط به جهاد و دفاع؛

7. برپاي��ی عدالت اجتماع��ی و قوانين الهی به مثابه يك��ی از اهداف دين و بعثت 
پيامبران؛82 

8. آيات نهی كننده از حكم رانی به غير دستورات الهی؛83 
9. بيان خصوصيات جامعه اسالمی؛84 

10. بيان لزوم تهيه نيرو و تجهيزات الزم برای حكومت اسالمی و پاسداشت آن؛85
11. بيان ويژگی های رهبر و كسی كه مردم از او اطاعت و پيروی می كنند و اصلح 

بودن او از همه؛86 
12. اعالم پيروزی دين خدا بر همه اديان و مكاتب و قرار گرفتن حكومت در دست 

صالحان؛87 
13. ترسيم نمونه حكومت پيامبران در قرآن؛ مانند حكومت داود و سليمان عليهما 

السالم.88
روايات نيز در اين زمينه بسيار است. فضل بن شاذان از امام رضاعليه السالم پرسيد: 
چرا خداوند دس��تور داد ك��ه از اولوااالمر اطاعت كنيد؟ حضرت فرمود: »اگر خداوند 
امامی كه امين و حافظ دس��تورات الهی باش��د، برای مردم قرار ندهد؛ دين از بين 
می رود و سنت ها و دستورات الهی دگرگون می گردد».89 نامه اميرمؤمنان عليه السالم 
به مالك اشتر و ديگر نصوص روايی نيز، همه بر عدم تفكيك سياست از دين مبين 

اسالم داللت دارد.90
ژيل كوپل استاد مؤسسه مطالعات سياسي پاريس - در پاسخ خبرنگار روزنامه لوموند 

كه درباره تفاوت اسالم با اديان ديگر پرسيده بود- گفت:

در اصطالحات و عبارات اصول عقايد در اسالم، معادل سخن مشهور مسيحي، »آن 
چه از قيصر است به قيصر و آن چه از خداست به خدا واگذاريم«، وجود ندارد. اسالم 
در آن واحد اين جهاني و آن جهاني است. داعيه سامان بخشيدن به قلمرو امور دنيوي 
و اخروي را دارد. اين آموزه اس��الم است. به عالوه، پانزده قرن تاريخ اسالم، پانزده 

قرن سازگاري دائمي با اين اصول است.91
مارسل بوازار بر آن است كه: »از نظر جامعه شناسي، امت مسلمان از تلفيق و هم 
آميختگي دين و سياست تشكيل مي گردد و اين هم آهنگي ضامن پيوند آگاهانه امت 
مسلمان و گردآمدن آنها زير يك پرچم و يك شعار است. اگر پيامبر اسالم سياست 
را به معناي وسيع آن )اداره حكومت، شركت در جنگ ها، خدمات اجتماعي و كليه 
امور مربوط به زندگي انسان در جامعه( در ديانت دخالت نمي داد، پيروزي اسالم و 

توسعه آن در جهان تا اين پايه ممكن نبود«. 92

كلود كاهن مي گويد: »پيغمبر اس��الم دين و دولت را با هم توأم نموده است، پس 
قوانين اجتماعي اسالم هم جزئي از شرع مبين و قانون ديني است و احترام به حقوق 
اجتماعي،  هم جزئي از اطاعت نسبت به خدا مي باشد. پس وحي منزل به پيغمبر 
اسالم شامل دين و سياست مي باشد. به عبارت ديگر، جامعه اسالمي تركيبي است 

از دولت و دين و هيچ كدام از ديگري جدا نيست«.93
گسترهسیاسياسالم

بدون ش��ك اسالم به ذكر پاره ای از آموزه های كلی و محدود مربوط به مناسبات 
سياس��ی و اجتماعی، مانند اصل لزوم رعايت عدالت و امثال آن بسنده نكرده و در 
سطح وسيعی به ارايه راهكارها و دستور عمل هايی جامع در ابعاد و اضالع مختلف 
مسابل سياسی و اجتماعی پرداخته است. آيه الل معرفت می نويسد: حدود دو هزار 
آيه قرآن، ناظر به ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، مدنی و قضايی انس��ان است.94 از 
طرف ديگر با مراجعه به نصوص دينی و س��يره پيشوايان معصوم عليهم السالم در 
می يابيم كه اسالم، هر گونه حكومتی را بر نمی تابد. واپسين آيين آسمانی، حكومتی 

را تأييد می كند كه: 
حاكمانش، دارای ويژگی ها و صالحيت های معّين و تعريف شده در نصوص دينی 

باشند.
از راه های معين، مانند تعيين و نصب الهی، يا راه های مشخص شده ديگر قدرت را 

به دست گيرند.
در حكومت داری و كاربست قدرت سياسی، قوانين، شيوه ها و هنجارهای تبيين شده، 

در منابع دينی را رعايت كنند.
چیستیحكومتاسالمی

حكومت دينی - به معنای صحيح آن - حكومتی است كه جامعه را بر اساس قوانين 
الهی اداره كند و زمينه های رشد استعدادها و امكان رسيدن انسان ها به كمال و ايجاد 
جامعه ای برين، صالح و شايس��ته را برای مردم آماده س��ازد و با فسادهای اخالقی، 
اجتماعی و ... مبارزه كند. چنين نظامی مبتنی بر دين باوری و شريعت مداری است و 
اهداف، ارزشها، نظام حقوقی و رفتارهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و تربيتی خود 

را بر اساس دين تنظيم و با آن موزون می كند. 
دين دارِی حاكمان و التزام به احكام الهی نيز از ويژگی های اساس��ی وجدايی ناپذير 
حكومت دينی است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر و فاسق و ظالم 

خوانده، می فرمايد:
.1»كسانی كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوری نكرده اند، كافرانند«95.

 .2 »كسانی كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوری نكرده اند، ستمگرانند«96.
3. »كسانی كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، فاسق اند«97.

آنچه گفته آمد بدين معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و 
انعطاف ناپذيری، در دين مش��ّخص گرديده است. مراد آن است كه افزون بر احكام 
اجرايی، اصول و  زيرساخت هايی اساسی و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت 
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با آنها ماهيت و چهره ای ويژه می يابد و از ديگر نظام های سياسی متمايز می شود.
    برای مثال يكی از شاخصه های اصلی حكومت اسالمی»واليت« معصوم و نايب 
او بر جامعه، از طريق نصب الهی است؛ ولی پاره ای از خصوصيات مربوط به ساختار 
و اركان حكومت، متناس��ب با مقتضيات زمان و مكان و گس��ترده و پيچيده شدن 
نهادهای اداری - اجتماعی و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتی، انعطاف پذير 
است؛ برای مثال می توان ساختار قدرت در حكومت اسالمی را به صورت متمركز يا 

نامتمركز مهندسی كرد.
ضرورت حكومت دينی 

  اصل ضرورت حكومت دينی از راه های مختلفی قابل بررس��ی اس��ت. اكنون به 
بررسی چهار دليل در اين باره بسنده می كنيم:

یك.دلیلاسالمشناختی
با نگاهی به ويژگيهای اسالم وآموزه های آن در می يابيم كه اسالم با حكومت صالح 

دينی پيوندی ژرف و ناگسستنی دارد. مقدمات زير بيانگر اين واقعيت هستند:
  الف. دين اسالم، صرفاً مشتمل بر احكام فردی  و عبادی )به معنای اخص( نيست؛ 
بلكه دارای قوانينی مربوط به همه اَبعاد حيات فردی و اجتماعی - اعم از سياسی، 

نظامی، قضايی و اقتصادی - است.
  ب. احكام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول اللهَّ صلی الل عليه وآله 
و يا حضور ائمه اهل بيت عليهم السالم نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح 
وس��يع داللت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنی آمده است: »حالل 
محمد حالٌل ابداً الی يوم القيامه و حرامه حراٌم ابداً الی يوم القيامه ..«.98؛ يعنی، همه 

اين احكام تا ابد باقی و اجرای آنها الزم است.
  ج. اجرای احكام سياس��ی و اجتماعی دين، ج��ز از راه حكومت دينی امكان پذير 

نيست.
د. همواره در جامعه اسالمی حكومت دينی الزم و اجتناب ناپذير است. 

دو.دلیلجامعهشناختی
اصل ضرورت حكومت در جوامع بشری امری پذيرفته شده و انكارناپذير است. ليكن 
يكی از دغدغه ها اين است كه چگونه حكومتی برای چه جامعه ای بهتر، كارآمدتر و 
كارآتراست؟ از منظر جامعه شناسی سياسی، حكومت دينی كارآمدترين نظام سياسی 

برای جامعه دينی است. توضيح اينكه:
الف.  كارآمدی هر حكومتی وابس��تگی جدی به ارزشهای حاكم بر جامعه دارد. هر 
اندازه حكومتی س��ازگاری و هماهنگی بيش��تری با ارزشهای جامعه داشته باشد از 
مقبوليت، اطاعت پذيری و كارآيی بيشتری برخوردار است، اما حكومت های بيگانه با 
ارزشهای جامعه، مقبوليت چندانی ندارند و غالبا با نافرمانی مدنی روبرو شده و برای 

رسيدن به اهداف خود بايد از بيشترين خشونت و زور استفاده كنند. 
ب. جامعه دينی دلبستگی نيرومندی به ارزشها و هنجارهای دينی دارد. پس: در جامعه 
دينی، حكومت دينی مقبوليت و كارآمدی بيشتری دارد، و نظام سياسی سكوالر و 

بيگانه با هنجارها و آموزه های دينی مقبوليت و كارآيی چندانی ندارد.
در نگاهی وسيع تر پاره ای از يافته های عقالنی در حوزه های مناسبات و الزامات 
اجتماعی در عمل نيازمند انگيزه، محرك، و كنترل كننده ای نيرومند اس��ت. ورود 
دين در اين عرصه و ارايه اينگونه مسائل در قالب شريعت و با زبان تكليفی از سوی 
خداوند ضامن اجرايی نيرومندی در حوزه احكام عقل عملی است. بوعلی سينا پس از 
بيان ضرورت وجود قانون عادالنه در زيست اجتماعی بشر، اعالم می دارد كه قانون 
بشری هر چند عادالنه باشد، از ضمانت اجرايی كافی برخوردار نيست، زيرا طبع بشر 
بر خودخواهی و مقدم داشتن خود بر ديگران است. از اينرو هر گاه قانون را به نفع 
خويش بيند در اجرای آن می كوشد، اما اگر آن را برخالف منافع خود يافت تا آنجا 
كه بتواند از آن می گريزد و س��رباز می زند. بنابراين قانون بايد چنان باشد كه بشر 
در برابرش خضوع كند و چنين قانونی جز آنكه از س��وی خدا باش��د و بشر درعمق 

وجدانش از مخالفت با آن بترسد راهی ديگر نيست.99
سه.دلیلكاركردشناختی

 حكومت مبتنی ب��ر قوانين الهی دارای برترين كاركردها و بهترين تضمين كننده 
س��عادت بشر است. ژان ژاك روسو می نويس��د: »برای كشف بهترين قوانينی كه 
مناسب ملل است، يك عقل كل الزم است كه ناظر به تمام شهوات انسانی باشد؛ 
ولی خودش هيچ حس نكند ] فاقد گرايش ش��هوانی باشد[. هيچ گونه وابستگی با 
طبيعت نداشته باشد؛ اما آن را به خوبی بشناسد. مصلحت آن بستگی به ما نداشته؛ 
ولی به بهروزی ما كمك كند. پس فقط خدايان می توانند آن طور كه بايد و شايد به 

مردم قانون عرضه دارند«100
چهار.دلیلدروندینی

ضرورت و لزوم شرعی تاسيس و حفظ حكومت صالح دينی در نصوص دينی مورد 
تاكيد بسياری قرار گرفته است. از اميرالمؤمنين عليه السالم نقل شده است: ؛»يكی از 
واجبات بزرگ در احكام الهی و اسالمی بر مسلمانان اين است كه چون پيشوايشان 
در گذرد و يا كشته شود، پيش از هر كار امامی پاكدامن، عالم، پارسا و آگاه به احكام 
قضايی و س��نت پيامبر برگزينند تا جامعه را اداره كند و حق ستمديده را از ستمگر 
بازستاند؛ مرزهای مسلمين را پاسداری كند؛ فی ء را گردآوری نمايد؛ حج و نماز جمعه 

را برپا دارد و..«.101
    بر اين اساس اميرالمؤمنين عليه السالم برقراری حكومت عدل اسالمی و زمينه 
سازی جهت انتقال قدرت به امامی با كفايت را - كه براساس هنجارهای دينی عمل 

كند - از واجبات بزرگ دينی دانسته كه بر هر كاری مقدم است.
حضرت امام رضاعليه الس��الم نيز فرمودند: »اگ��ر خداوند امامی كه امين و حافظ 
دستورات الهی باشد، برای مردم قرار ندهد؛ دين از بين می رود و سنت ها و دستورات 

الهی دگرگون می گردد«102 .103
اهدافووظایفحكومتدینی

 اساس��ی ترين اه��داف و كارويژه های نظام های غيردينی عبارت اس��ت از: تأمين 
بهداش��ت، آموزش عمومی، امنيت، رفاه و توس��عه مادی. همه اين امور در بهترين 
وضعيت در راستای تأمين نيازهای ناظر به بعد حيوانی انسان سامان می يابد و تالش 
برای ايجاد زمينه رش��د و كمال و فضايل عالی انس��انی و ايجاد بستری مناسب در 

جهت تعالی انسان و سعادت جاودان مغفول است.
    در مقابل»حكومت دينی« وظايف بيش��تری بر عهده دارد؛ يعنی، عالوه بر لزوم 
ارائه خدمات باال، بايد به برنامه ريزی صحيح و تالش در جهت تربيت دينی و معنوی 
جامعه، رشد و بالندگی فضايل و كماالت عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. 
جامعه را به س��وی تأمين س��عادت پايا و فناناپذير رهبری كند و با عوامل سقوط و 
نابودی شخصيت حقيقی و»من« عالی آدمی و موانع رشد و كمال»انسانيت« مبارزه 

كند، و به آبادانی دنيا ناظر به سعادت اخروی همت گمارد. 
با توجه به تعاليم عاليه قرآن می توان گفت مهم ترين فلسفه و كارويژه های دولت 

دينی عبارت است از:

الف. هدايت انسان ها به سوی پروردگار و بندگی او  كه تنها راه تكامل بشر است: » 
كسانی كه چون در زمين به آنان قدرت دهيم، نماز برپا می دارند و زكات می دهند و 
به كارهای پسنديده وامی دارند و از كارهای ناپسند بازمی دارند، و فرجام همه كارها 

از آِن خدا است«.104
ب. استقرار توحيد و خداپرستی در زمين و رهانيدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غير 

اُغوَت..«.105. َ َو اْجتَنِبُوا الطَّ خدا: »َو لََقْد بََعْثنا فِي ُكلِّ أُمَّه َرُسوالً أَِن اْعبُُدوا اللَّ
ج. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربيتی انسان ها و رهايی آنان از نادانی و جهل: 
َِّذي بََعَث فِي اْلُمِّيِّيَن َرُسوالً ِمْنُهْم يَْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يَُزكِّيِهْم َو يَُعلُِّمُهُم الِْكتاَب  »ُهَو ال

َو الِْحْكَمه َو إِْن كانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن«106.
د. آزادس��ازی و رهايی توده های مردم و انسان های مستضعف از چنگال ظالمان و 
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َّتِي  ستمگران و از زنجيرهای اسارت و بردگی: »... َو يََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َو اْلَْغالَل ال
كانَْت َعَلْيِهْم ..«..107

ه� . برپايی جامعه نمونه و مدينه فاضله از راه اقامه قسط و عدل اسالمی: »لََقْد أَْرَسْلنا 
ُرُسَلنا بِالْبَيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َو الِْميزاَن لِيَُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط ..«..108

و. اجرای كامل قوانين آس��مانی اس��الم با تمام ابعاد آن؛ اع��م از قوانين اقتصادی، 
حقوقی، اجتماعی، سياسی، نظامی و....109

امتیازاتحكومتدینی
  حكومت دينی در ضمن پاره ای شباهت ها، از چند جهت با نظام های غيردينی تفاوت 

دارد. پاره ای از اين تفاوت ها عبارت است از:
تفاوت در اهداف و كارويژه ها: شرح اين مساله پيش تر از نظر گذشت.   

2. تف��اوت در روش ه��ا: در نظام های بی اعتنا به دي��ن، برنامه ريزی ها عمدتاً بدون 
مالحظه ارزش ها و اصول پايا و بنيادين دينی انجام می پذيرد. مرجع نهايی در چنين 
نظام هايی خرد ابزاری است. بی اعتنايی به ارزش ها موجب می شود كه انگاره »هدف 
وس��يله را توجيه می كند«، به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان ها و اصول اخالقی 

را ناديده گيرد.
   در»حكومت دينی« اما، استفاده از روش های مغاير با كرامت الهی انسان و مخالف 
ارزش های واالی اخالقی، و ويرانگر كمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نيست. در 
چنين نظامی»عقل ابزاری« به كلی كنار نمی رود؛ بلكه در كادر اصول و ارزش های 

عالی انسانی، مجال فعاليت دارد و از لجام گسيختگی آن، جلوگيری می شود. 
 

 3. تفاوت در مبدأ قانون گذاری: در نظام های نامبتنی بر دين، خاستگاه قانون، چيزی 
جز تمايالت، خواسته ها، منافع مادی و گرايش های فعلی و زودگذر آدميان نيست.

    در مقابل»حكومت دينی«، مبتنی بر اصل»توحيد« در ربوبيت است. منشأ اصلی 
قانون در اين نگرش، تنها خداوند است؛ خدايی كه خالق، مالك و رب انسان است و 
بهتر از هر كسی از مصالح و مفاسد بشر آگاه است و نسبت به سرانجام او خيرخواه 

است.
 بر اين اساس كاركرد مجاری قانون گذاری در چنين نظامی، عمدتاً كشف و استنباط 

قوانين الهی و تطبيق آن بر نيازمندی های زمان است.
  4. تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبری هر جامعه ای، متناس��ب با ارزش ها و 
آرمان های آن جامعه و اهداف اساسی حكومت در آن، تعيين می شود. در نظام های 
الئيك و سكوالر، برای رهبری، شرايط چندانی بيش از توانايی نسبی مديريت كالن 
اجتماعی الزم نيس��ت؛ اما در نظام اسالمی ش��رايط ديگری نيز الزم است. اصول 

شرايط رهبری در اسالم عبارت است از:
    ال��ف. صالحي��ت علمی، مانند: آگاهی الزم از اوض��اع و احوال و نيازمندی های 
جامعه، آشنايی كافی نسبت به مقتضيات مسائل در دست اقدام، آگاهی ژرف و كافی 
از آموزه های اسالمی و توان به كارگيری آنها در مسائل خرد و كالن، هماهنگ با 

مقتضيات و شرايط عصری.
   ب. توان مديريتی: قدرت تصميم گيری به موقع - به ويژه در ش��رايط حساس و 
بحرانی - ابتكار عمل در خروج از بن بست ها، نوآوری و قدرت ايجاد رشد و توسعه، 

از دست ندادن فرصت ها و درعين حال دوری از شتاب زدگی. 
    ج. صالحيت اخالقی: در اس��الم كفايت اخالقی رهبر جامعه اسالمی و اتصاف 
او به عدالت، تقوا، پاكدامنی، امانت داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، 
رياست طلبی و ديگر رذايل اخالقی، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت 

حائز اهميت است:
    يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسالمی، بايد به پا دارنده عدالت و مجری احكام 
الهی باشد؛ خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی كامل نسبت به 

هنجارهای دينی داشته باشد.

    دّوم. رهبر جامعه اس��المی عالوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت دينی 
جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخالق عالی انسانی و 
ادب اسالمی آراسته و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، ديگران را به 

راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيب های اخالقی باز دارد. 
زمامداران و چهره های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويی برای 
قش��ر وس��يعی از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارش��ان تأثيرات جدی در 
الگوپذيری توده ها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. اميرمؤمنان عليه السالم 
در اين باره می فرمايد: »من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره«.110 اين مساله باعث می شود كه حكومت دينی، به نظام كنترل درونی تجهيز 

و نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونيت بااليی پيدا كند.
پرسش ها و شبه ها

1. نفی حكومت پيامبر 
     قرآن وظايف فراتر از مسؤوليت تبليغ دينی را از دوش پيامبرصلی الل عليه وآله 

برداشته و می فرمايد: 
1. إِْن َعَلْيَك إاِلَّ الْباَلُغ ..«.111 ؛»... برعهده تو جز رسانيدن ] پيام [نيست..«.

 2. إِْن أَنَا إاِلَّ نَِذيٌر َو بَِش��يٌر لَِقْوٍم يُْؤِمنُوَن«112 ؛ »من جز بيم دهنده و بش��ارتگر برای 
گروهی كه ايمان می آورند، نيستم « ...بنابراين اگر پيامبر )ص( حكومت تشكيل داد 

مسأله ای زمينی و بشری است و ربطی به خدا و تكليف الهی و دينی ندارد.
 پاسخ 

    يك��م. اين آيات وظيفه پيغمبرصلی الل عليه وآله در زمينه رس��الت و انذار را به 
صورت حقيقی حصر نمی كند تا با ديگر مقام ها و مناصب پيامبر اكرم صلی الل عليه 
وآله منافات داشته باشد. اين كالم به قرينه آيات ديگر - كه مقام قضاوت و حكومت 
را برای آن حضرت اثبات كرده - فهميده می ش��ود. آياتی كه به طور مش��خص به 
اين امر پرداخته، زياد اس��ت؛ از جمله قرآن می فرمايد: »النَّبِ��يُّ أَْولی  بِالُْمْؤِمنِيَن ِمْن 
أَنُْفِس��ِهْم«113؛»پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان س��زاوارتر است«. اين آيه وجود 
مبارك پيامبرصلی الل عليه وآله را در تصّرف در امور مؤمنان، سزاوارتر از خودشان 
دانس��ته اس��ت. به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزی افزون بر مقام نبوت آن 
حضرت اس��ت. امام باقرعليه السالم در تفس��ير آيه ياد شده فرمود: »اين آيه درباره 

امارت و حكومت نازل شده است«.114
    دوم. در آياتی از قرآن، يكی از اهداف بعثت پيامبران، اقامه قسط در جامعه دانسته 
ش��ده است: »لََقْد أَْرَسْلنا ُرُسَلنا بِالْبَيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َو الِْميزاَن لِيَُقوَم النَّاُس 
بِالِْقْس��ِط«115؛»ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان 
)شناسايی حق از باطل و قوانين عادالنه( نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند«. 
آيا می توان بدون اصالح جامعه و در دس��ت گرفتن تشكيالت حكومتی، عدالت را 

تحّقق بخشيد؟
    از اين رو حضور پيامبران در صحنه سياست و اجتماع و زمامداری آنان، در قرآن 
ِّيُّوَن َكثِيٌر ..«.116؛»چه بسيار پيامبرانی كه  كريم آمده است: »َو َكَأيِّْن ِمْن نَبِيٍّ قاتََل َمَعُه ِرب
مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ كردند..«.. اين آيه به خوبی نمايانگر اهتمام 

پيامبران به امور اجتماعی و سياسی دوران خويش است.
    س��وم. اين آيات ناظر به فراخوانی اش��خاص كافری اس��ت كه به آيين اس��الم 
نگرويده اند و منظور از آنها بيان اين نكته است كه هدايت امری اجباربردار نيست. 
بنابراين اين آيات از قلمرو بحث حكومت و س��لطه - كه الزمه حاكم و حكومت 

است - خارج بوده و استدالل به آنها خروج از محل بحث است117.
چهارم. بررس��ی آيات متعدد قرآن، حكاي��ت از آن دارد كه در بينش قرآنی، پيامبر 
اس��الم صلی الل عليه وآله به عنوان برگزيده خداوند صرفاً در جايگاه مس��أله گويی 
و بيان احكام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابالغ وحی محدود نمی ش��ود. 
مسلمانان نيز نبايد فقط برای فراگيری احكام آن حضرت را مرجع خود بدانند؛ بلكه 
موظف اند در عرصه مسائل اجتماعی، از خط مشی و سياست ترسيم شده از سوی 
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رسول خداصلی الل عليه وآله پيروی كنند و در برابر امر و فرمان او گردن نهند. بعضی 
از اين آيات عبارت است از:

»ای كسانی كه ايمان آورده ايد؛ خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت نماييد«.118
    عالمه طباطبايی می نويسد: »بر اساس اين آيه، اطاعت از پيامبرصلی الل عليه وآله 
در مورد دستوراتی كه برای اداره جامعه اسالمی و از موضع واليت و حكومت صادر 
می كند، الزم است«.119 پس لزوم اطاعت از پيامبرصلی الل عليه وآله مبين الهی بودن 
حكومت آن حضرت است؛ وگرنه نيازی به تأكيد خداوند بر اطاعت از پيامبرصلی الل 

عليه وآله و آن را در زمره وظايف دينی قرار دادن، نبود.
2. »و چون خبری از ايمنی يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به 
پيامبر و اوليای امر خود ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانی اند كه ] می توانند درست 

و نادرست [ آن را دريابند«.120
    قرآن مس��لمانان را موظ��ف می داند كه اطالعات و اخبار خ��ود را - به ويژه در 
ش��رايط حساس جنگ - قبل از انتش��ار در بين مردم به پيامبر اكرم صلی الل عليه 
وآل��ه ارائه دهند. اين آيه نيز صراحت دارد كه پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله، صرفًا 
ابالغ كننده احكام الهی نيست؛ بلكه عالوه بر احكام، مسؤوليت كارشناسی و تحليل 
موضوعات، حوادث و رخدادهای سياسی - اجتماعی را نيز بر عهده دارد. همان گونه 
كه مس��لمانان برای دريافت احكام به آن حض��رت مراجعه می كنند؛ برای دريافت 
تحليل صحيح مسائل جاری جامعه نيز، بايد به او مراجعه كنند و از انجام هر عمل 

خودسرانه بپرهيزند.
3. قرآن كريم از مسلمانان می خواهد كه با دخالت رسول خداصلی الل عليه وآله در 
امور اجتماعی و پس از اعالم نظر آن حضرت، ترديدی به خود راه ندهند و همگی 
اطاعت كنند: »هيچ مرد و زن مؤمنی را در كاری كه خدا و رسول حكم كنند، اراده و 
اختياری نيست ] كه رأی خالفی اظهار نمايند[ و هر كس نافرمانی خدا و رسول كند، 

قطعاً دچار گمراهی آشكار گرديده است«.121
    در اي��ن آيه، مقصود از»قضای پيامبر«، دخالت آن حضرت در ش��ئون گوناگون 
زندگی مردم و مس��ائل مختلف حكومت است. البته هر چند اين مسائل، امور خود 
مردم اس��ت )من امرهم( و خود مردم حق مش��اركت و دخالت دارند؛ ولی وقتی در 
همين مسائل پيامبر خدا - به عنوان رهبر دولت اسالمی - دخالت كند، جايی برای 

مداخله ديگران باقی نمی ماند و هيچ كس نبايد خود را صاحب اختيار بداند.
4. قرآن مجيد پذيرش داوری و حكمرانی پيامبر را در مشاجرات شرط ايمان دانسته 
اس��ت: »... به خدايت س��وگند، ايمان نمی آورند؛ مگر آنكه تو را در آنچه بينش��ان 
اختالف آميز اس��ت، داور قرار دهند. سپس نسبت به آنچه قضاوت كردی، در نفس 

خود هيچ اعتراضی نداشته و از جان و دل تسليم باشند«.122
    صراحت اين آيه در ارتباط شأن قضاوت و داوری پيامبرصلی الل عليه وآله با دين، 
بسيار صريح است؛ زيرا قرآن مجيد آن را شرط ايمان دانسته است. در حالی كه اگر 

اين مسأله مطلبی بشری و زمينی بود، ارتباط دادن آن با ايمان، معنا نداشت.
5. »ای كسانی كه ايمان آورده ايد! در برابر خدا و پيامبرش ] در هيچ كاری [ پيشی 

مجوييد«.123
6. » اه��ل مدينه و باديه نش��ينان اطراف��ش نبايد هرگز از فرم��ان پيامبر تخلف 

كنند«.124
    آيات متعدد ديگری نيز وجود دارد كه نمايانگر شعاع واليت و رهبری آن حضرت، 
بر سراسر زندگی اجتماعی - سياسی است. بنابراين اگر حكومت پيامبرصلی الل عليه 
وآله، حكومتی عرفی بود؛ ديگر نيازی نبود كه خداوند مسلمانان را موظف به اطاعت 
از آن حضرت در امور اجتماعی خويش كند؛ بلكه مردم بر اساس خواست خود، در 

اين زمينه تصميم می گرفتند.
2. چرا سكوت 

اگر حكومت وظيفه ای دينی است چرا امام علی عليه السالم در اين باره عقب نشينی 
كرده و 25 سال سكوت كردند؟ 

پاسخ
يك. بر اساس ادله متعدد و نصوص قطعی - از قبيل حديث غدير - حق حاكميت و 

واليت بر جامعه اسالمی، برای امام علی عليه السالم امری كاماًل مسلّم است. 
دو. اِعمال اين حق و فعليت بخشيدن به آن منوط به اقبال، پذيرش و رضايت مردم 

است.
س��ه . تالش برای حكومت ؛ امام علی عليه السالم در پی ماجرای سقيفه و غصب 
خالفت، كوش��ش هايی را در تصدی حكومت انجام داد تا جايی كه مورد اعتراض 
برخی - مانند ابوعبيده و ابواش��عث - قرار گرفت و آن حضرت را متهم به حرص 
و طمع در امر حكومت كردند. حضرت علی عليه الس��الم در پاسخ آنان بر خواست 
خويش پافش��اری كرد و آن را حق مس��لم خود دانست: »انما طلبُت حّقاً لی و أنتم 
تحولون بينی و بينه و تضربون وجهی دونه«125؛»همانا من چيزی را جس��ت و جو 

كردم كه حق مسلم من بود؛ ولی شما بين من و آن فاصله انداختيد..«..
    

چهار. بعد از آنكه شرايط برای حكومت اميرمؤمنان عليه السالم به طور مسالمت آميز 
تحقق نيافت، آن حضرت به دليل رعايت مصلحت اهم و حفظ مصالح عاليه دينی، 
تا زمان فراهم شدن پذيرش و اقبال مردمی، از حق خود صرف نظر كرد. اما بعد از 
كشته شدن عثمان، مردم به امام علی عليه السالم اقبال نشان دادند و آن حضرت به 

حق حاكميت خود دست يافت.
پن��ج. حضرت در م��وارد متعددی، به حق الهی خ��ود در حاكميت تصريح نموده و 
می فرمود: »همانا چون خداوند پيامبرش صلی الل عليه وآله را به سوی خود فراخواند، 
گفتيم ما اهل و عترت و وارثان و اوليای پيامبرصلی الل عليه وآله هستيم و ديگران 
را در اين جهت با ما مشاركت نيست و كسی را نشايد كه در حكومت او، با ما بستيزد 
و چنين نباشد كه كسی در حق ما طمع ورزد؛ ولی ناگاه مردم ما را تضعيف نموده و 
در حكومت پيامبرصلی الل عليه وآله با ما به ستيز برخاستند! الجرم حكومت از آن 

ديگران شد«.126
3. دموكراسی، جمهوريت و حكومت دينی 

  رابطه حكومت دينی با جمهوريت و دموكراسی چيست؟ 
پاسخ

جمهوريت شكلی از حكومت اس��ت كه با حكومت های مختلف، از نظر محتوايی 
س��ازگاری دارد. حكومت دينی را نيز به شكل هايی مختلف می توان سامان داد كه 

يكی از صورت های مناسب آن - به ويژه در عصر حاضر - شكل جمهوری است.
 دموكراسی اما مراتب، مدل ها و اَشكال گوناگونی دارد و چه بسا در معانی مختلفی 

به كار رفته است.
    به طور خالصه اگر دموكراسی را به معنای»مشاركت عمومی« تعريف كنيم - كه 
از آن به دموكراسی روشی )متديك( تعبير می شود - هيچ تعارضی با حكومت دينی 
ندارد؛ بلكه چه بسا حكومت دينی، نتواند بدون اين گونه دموكراسی پديد آيد و يا به 
حيات خود ادامه دهد. اما دموكراسی»ايدئولوژيك و محتوايی« يا الگوی»دموكراسی 
ليبرال« كه هر خواسته بشری را - هر چند بر خالف محرمات قطعی دين و شريعت 

باشد - به رسميت می شناسد، با حكومت دينی سازگار نيست.

4.تحمیلحكومت
اگر حكومت دينی مورد قبول مردم نباشد آيا می توان آن را بر مردم تحميل كرد؟

پاسخ 
حكومت دينی اساساً تحميلی و اجبارآميز نيست و از همين رو بدون پشتوانه و حمايت 
مردمی امكان تحقق ندارد. از اميرالمؤمنين عليه السالم نقل شده است: »پيامبرصلی 
الل عليه وآله به من فرمود: ای پسر ابوطالب! واليت امت من برعهده تو است. پس 
اگر به س��المت قدرت را به تو س��پردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق 
كردند، سرپرس��تی امورش��ان را برعهده گير؛ ولی اگر در مورد تو رأی ديگری ابراز 
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داشتند، آنان را به حال خود رها كن«.127
آيهاللهَّ مصباح يزدی می نويسد: »اگر چه»مقبوليت« با»مشروعيت« تالزمی ندارد؛ 

اما حاكم دينی حق استفاده از زور برای تحميل حاكميت خويش را ندارد«.128
    آيت الل جوادی آملی نيز آورده اند: »انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز 
بر پذيرش هيچ حاكميتی - اعم از الهی يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در 
اصل دين، رواست؛»الاكراه فی الدين«129؛ و نه حكومت دينی می تواند اجباری باشد؛ 
هر چند كه انس��ان، تش��ريعاً بايد دين و حاكميت الهی را بپذيرد.130 ايشان در ادامه 
می فرمايد:... تثبيت حكومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد 
و چنين حكومتی نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلی نيست و تنها با خواست و 

اراده مردم شكل می گيرد و تداوم می يابد«.131
    نظام اسالمی، نه مانند حكومت های ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشی برای 
خواس��ت مردم قائل نباش��د و نه مانند حكومت های به ظاهر مردم ساالر است كه 
ادعای تابعيت بی چون و چرا از خواست و اراده مردمی دارد )هر چند اين ادعا هرگز 
به وقوع نپيوسته است(. حكومت اسالمی راه سومی است كه در آن خواست مردم، 
در طول احكام و اراده الهی - كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوی و اخروی بشر 

است - مورد توجه و احترام است.

5.حكومتدینیواستبداد
آيا حكومت دينی، نظام استبدادی و ديكتاتوری نيست؟

پاسخ
    برای بررسی اين مسأله، ابتدا بايد به دقت تعريف و ويژگی های»نظام استبدادی و 
ديكتاتوری« را شناخت، سپس نسبت آن را با»حكومت دينی« سنجيد. در مورد اينكه 
تعريف دقيق و مشخصه های نظام ديكتاتوری چيست، ديدگاه های متفاوتی وجود 
دارد. در اينجا می توان به چند كاربرد و ويژگی های مهم و از نظام های اس��تبدادی 

اشاره كرد.
 

یك.حكومتدیكتاتورى


در تعريف ديكتاتوری گفته شده است: »حكومت مطلقه يك فرد يا گروه و يا طبقه، 
بدون اينكه مالزم رضايت مردم باشد... بعضی ويژگی های ديكتاتوری عبارت است 

از:
در كار نبودن هيچ قاعده و قانونی كه بر اساس آن فرمانروا ناگزير به پاسخگويی در 

برابر اعمالش باشد؛
كسب قدرت از طريق غيرقانونی؛

در كار نبودن حد مشخصی برای اعمال قدرت؛
نبودن هيچ قانونی برای جانشينی؛

اعمال قدرت از طريق وحشت و ترور و در جهت منافع يك گروه محدود؛
فرمانبرداری مردم از آن به علت ترس«. 132

    فردمداری، خودكامگی و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصی و تابعيت 
قانون از اراده و تمايالت ش��خص يا گروه حاكم، از ويژگی های بارز»حكومت های 
استبدادی« است.»لويی چهاردهم مدعی بود: دولت منم و قانون های دولت در سينه 

من است«.133
دو.ویژگیهاىحكومتدینی:

1. در اسالم خودخواهی، نفس مداری و قدرت طلبی، به شدت مطرود و مردود است. 
در منطق قرآن، كسی كه بر اساس هواپرستی و خودخواهی، كسب و اعمال قدرت 

كند، طاغوت است و بايد با او مبارزه كرد.134
   »حكومت« در اسالم، نه طعمه، كه عهدی الهی است و صرفاً با انگيزه خداپسندانه 
و خيرخواهانه بايد بار مسؤوليت آن را به دوش كشيد. حضرت علی عليه السالم در 

نامه ای به اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان می نويسد:

»فرمانداری برای تو نه نان و آب كه امانتی بر گردن تو است«.135
    بنابراين يكی از تفاوت های بنيادين حكومت دينی و نظام استبدادی، در خاستگاه 
آن اس��ت. حكومت اس��تبدادی، خودمدارانه اس��ت و حكومت دين��ی خدامدارانه و 

خيرخواهانه.
2. تفاوت ديگر حكومت دينی و نظام استبدادی، در شرايط حاكم و كارگزاران است. 
حكومت دينی، نظامی شايسته س��االر است و حكومت كسی را كه فاقد حد نصاب 
الزم علمی و اخالقی باشد نمی پذيرد؛ در حالی كه رژيم های استبدادی اساساً مبتنی 

بر صالحيت مداری و شايسته ساالری نيست.
3. نظام ديكتاتوری، فاقد قانون بوده و يا در آن خواست و اراده حاكم بر قانون مقدم 
است؛ در حالی كه حكومت دينی، حكومت»قانون« است و فلسفه اساسی آن اجرای 

قوانين الهی است كه مبتنی بر مصالح واقعی انسان ها است.
4. حكومت اس��تبدادی، مجالی برای مش��اركت عمومی نمی گذارد و ساز و كاری 
برای كنترل قدرت در آن نيست؛ در حالی كه حكومت دينی، عرصه وسيع مشاركت 

عمومی و دربردارنده قوی ترين روش های كنترل قدرت است.136
    بنابراين خودخواهی، خودكامگی، ش��خص مداری، شخص پرس��تی، زورمداری، 
قانون گريزی، مسؤوليت گريزی و بی اعتنايی به خواست عمومي و مشاركت ستيزی 
- كه خصلت های اساسی رژيم های استبدادی است - با سرشت و ماهيت»حكومت 
دينی« سازگاری ندارد؛ بلكه اساساً يكی از فلسفه های مهم حكومت دينی، مبارزه با 

ظلم و استبداد است.
 اميرالمؤمنين عليه السالم در چرايی اخذ قدرت به درگاه الهی، عرضه می دارد: »خدايا! 
تو نيك می دانی كه ما نه در جست وجوی قدرتيم و نه خواهان بهره وری از متاع دنيا؛ 
بلك��ه برآنيم كه آموزه های دينت را به پا داريم و در ديار تو اصالح كنيم، تا بندگان 

مظلومت ايمنی يابند و حدود كنار نهاده از دينت پا بر جا شوند..«..137
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فصل سوم 
والیتفقیه

حميدرضا	شاکرين	

مفهومشناسی
1. »فقه« در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانايی اس��ت؛138و در اصطالح؛ يكی از 
شاخه های علوم دينی و عبارت است از: علم و آگاهی دقيق نسبت به شريعت و احكام 

الهی و توان استنباط آنها از منابع تفصيلی، يعنی: كتاب، سنت، عقل و اجماع139
2. »فقيه« كسی است كه در شريعت اسالمی تخّصص دارد و احكام الهی را از ادله 

آن استنباط می كند.
3. »واليت« معانی مختلفی دارد. ريش��ه لغوی آن )ولی( به معنای قرب، اتصال و 
پيوند دو يا چند شی ء است.140 يكی از معانی رايج اصطالحی »واليت« عبارت است 

از: »تصدی امر و اداره حكومت«.141
4. منط��ور از »والي��ت فقيه«؛ در اصطالح رايج آن اين اس��ت كه واليت تدبيری 
و حق اداره و رهبری سياس��ی جامعه اس��المی را كه خداوند برای پيامبر و امامان 
معصوم عليهم السالم تشريع كرده است، در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل و با تقوا 

و دارای شرايط الزم رهبری می باشد. 
5. »واليت مطلقه فقيه«  يعنی فقيه همه اختيارات الزم حكومتی امام معصوم عليه 
السالم را دارد؛ جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات معصومان )ع(  شمرده شده، 
مانند اختياراتی كه پيامبرصلی الل عليه وآله در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته اند. 

از اين سخن دو نكته مورد نظر است:
1-5. حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور 
حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری و مديريت 
كالن سياس��ی و اجتماعی را در بر می گي��رد. در اين معنا »واليت مطلقه« همان 
معنايی را دارد كه امروزه از »واليت فقيه« فهميده می ش��ود و افزوده ش��دن كلمه 

»مطلقه« چيزی بر آن نمی افزايد. اين معنی مرادف با واليت عامه فقيه می باشد.
2-5. اختي��ارات »ولی امر« در زمامداری منحصر به اجرای احكام اولي ش��رعی و 
احكام ثانويه نيس��ت؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبری جامعه به گونه ای است كه 
مصالح جامعه، در پرتو هدايت های الهی، به خوبی تأمين شود و نيازمندی های متنّوع 
و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند.

    از اين رو اگر در ش��رايط ويژه ای، يكی از مصالح و نيازمندی های جامعه با يكی 
از اح��كام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتی »ولی فقيه« بايد بين آن دو 
مقايس��ه كند. پس اگر مس��أله ای كه با حكم اولی در »تزاحم« قرار گرفته، دارای 
مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در اين صورت او اختيار دارد كه آن حكم اوليه را 

موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را مقدم بدارد.
    به عنوان مثال در فقه اسالمی، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب 
مسجدی جهت خيابان كش��ی حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف »واليت 
مطلقه« بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخريب مسجد نيست 
و تا زمانی كه به حد ضرورت نرسد، نمی توان دست به اين كار زد؛ ليكن بر اساس 
نظريه »واليت مطلقه«، الزم نيس��ت حكومت اسالمی آن قدر صبر كند كه برای 
جامعه، مشكالت زيادی فراهم شود و كارد به استخوان برسد؛ تا آن گاه از سر ناچاری 
و برای خروج از بن بست، مسجد را تخريب كرد؛ چرا كه در اين صورت هميشه در 

مشكالت دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، راضی به چنين چيزی نيست.  
بنابراين پيش از قرار گرفتن در مش��كالت سخت و طاقت فرسا، اگر با بررسی های 
كارشناسانه تشخيص داده شد كه وجود چنان خيابانی مصلحت و فايده اش برای 
جامعه مهم تر از مصلحت عدم تخريب مسجد است و راه ديگری نيز برای تامين آن 
نيز وجود ندارد، ولی امر مجاز است با رعايت اهم و مهم حكم تخريب مسجد را برای 

تامين نياز جامعه صادر و به جای آن مسجد ديگری بنا كند. 

 از آنچه گذشت روشن می شود كه واليت مطلقه فقيه از امور رافع تزاحم است؛ يعنی، 
مطلق بودن واليت گره گشا در تزاحم اتفاقی بين پاره ای از احكام و مصالح اجتماعی 

است و نشانه راهگشايی اسالم در برخورد با نيازها و مقتضيات زمان است.
پيشينه واليت فقيه

 اصل واليت فقيه – به لحاظ نظری و عملی - دارای ريشه های قرآنی و پيشينه 
تاريخی زيادی، حتی در دوران پيامبر اكرم صلی الل عليه اس��ت. اكنون به بررس��ی 

فشرده پيشينه نظری واليت فقيه در منابع مختلف می پردازيم:
 

یك.والیتفقیهدرقرآن
هرچند تعبير واليت فقيه در قرآن به كار نرفته؛ ولی مفهوم و معنای آن، از قرآن به 
دست می آيد. حدود 200 آيه قرآن - مستقيم و غيرمستقيم - خطوط كلی حكومت 
و واليت در جامعه را نشان می دهد. نتيجه اين آيات اين است كه: مسلمانان، تنها 
بايد از انسان های با ايمان، دانشمند و عالم به معارف و احكام دينی - كه عالوه بر 
همه توانايی ها و شرايط عقلی و عرفی حكومت، دارای حد نصاب تقوا و عدالت هم 
باشند - پيروی و اطاعت كنند. از نظر اسالم فاقد چنين شرايط و ويژگی هايی حق 
حاكمي��ت و صالحيت قرار گرفتن در منصب حكوم��ت را ندارد و اين همان روح و 

محتوای اساسی »واليت فقيه« است.142 


دو.والیتفقیهدرسیرهپیامبر)ص(وامامان)ع(
بر اساس تعاليم پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله، واليت »عالِم به احاديث و روايات« 

- كه حضرتشان آنان را »فقيه« می ناميد - بايد بر جامعه تحّقق يابد. 
    پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان؛ يعنی، 
معصومان عليهم السالم را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غير معصوم را 

جانشينان عام خود معرفی فرمود.
    بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله »واليت فقيه« را پايه گذاشت 
و فرمود: »اگر زمام امر ملّتی به شخصی واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالم تر از او 
وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط می رود تا زمانی كه 

مردم، از آن راِه رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند«.143
    پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله صالحيت رهبری را در عالم بودن به كتاب و سنت 
الهی می داند و تخلف از آن را خيانت به اسالم و مسلمين می دانند: »كسی كه كاری 
از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتی كه می داند فرد مناسب تری برای آن موضوع 
وجود دارد كه به كتاب خدا و سّنت پيامبر داناتر است، به درستی كه به خدا و رسول 

او و همه مسلمانان خيانت كرده است«.144
    بعد از پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله، ائمه اطهارعليهم الس��الم نيز به مس��أله 
واليت عالمان دينی اهميت ويژه ای دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبری 
جامعه اسالمی تأكيد كردند. امام علی عليه السالم می فرمايد: »ای مردم! به درستی 
كه شايس��ته ترين مردم به اين امر )حكومت(، قوی ترين مردم و عالم ترين آنان به 

دستورات خداوند در امر حكومت است«.145
حضرت اباعبدالل عليه الس��الم نيز فرمودند:  »جريان امور و احكام بايد به دس��ت 

عالمان ربانی باشد كه نسبت به احكام و حالل و حرام الهی پايبند و وفاداراند«.146

سه.والیتفقیهدرفقهشیعه
    بر اس��اس تصريح برخی از فقهای بزرگ ش��يعه، اصل واليت فقيه، مورد اتفاق 
فقيهان شيعه است. مرحوم نراقی )1245 ه( می نويسد: »واليت فقيه فی الجمله بين 
شيعيان اجماعی است و هيچ يك از فقها فی الجمله در واليت فقيه اشكال نكرده 

است«.147
 ابن ادريس حلی از فقهای قرن ششم هجری می نويسد: »ائمه همه اختيارات خود 

را به فقهای شيعه واگذار كرده اند«.148
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    صاحب جواهر )متوفای 1266 ه( می فرمايد: »كسی كه در واليت فقيه وسوسه 
كند، طعم فقه را نچش��يده اس��ت و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السالم را 

نفهميده است«.149
    ام��ام خمينی رحمه الل ني��ز در اين زمينه می فرمايد: »موضوع واليت فقيه، چيز 
تازه ای نيس��ت كه ما آورده باش��يم؛ بلكه اين مس��أله از اول مورد بحث بوده است. 
حكم ميرزای شيرازی در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتی بود... همه علما تبعيت 
كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسياری از اين مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقی همه 
شئون رسول الل را برای فقها ثابت می دانند. آقای نائينی نيز می فرمايند: اين مطلب 

از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود... اين مسأله تازگی ندارد..«.150
 حضرت آيت الل خامنه ای در اين زمينه فرموده است: »واليت فقيه و رهبری جامعه 
و اداره كردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنی عشری 
اس��ت و ريش��ه در اصل امامت دارد. پس اگر كسی از راه دليل خالف آن را معتقد 
شود، معذور است؛ ولی در عين حال برای او جايز نيست كه تفرقه و اختالف ايجاد 

كند«.151
برخی از ديگر فقيهان برجسته و نامداری كه اين مسأله پرداخته اند عبارتند از: 

شيخ مفيد، ابوالصالح حلبی، محقق كركی، محقق حلی، مقدس اردبيلی، حسينی 
عامل��ی، ميرفتاح مراغی، ش��يخ انصاری، ح��اج آقا رضا همدانی، س��يد بحرالعلوم، 

آيت الل بروجردی و... 
 نتيجه آنكه مسأله اليت فقيه عمری به درازای اصل اسالم و فقه شيعه دارد.152 

داليل واليت فقيه 
 امام خمينی )ره( بر آنند كه مسأله »واليت فقيه« امری كاماًل بديهی و از اموری است 
كه تصور دقيق و درست موضوع، بالفاصله به تصديق آن می انجامد. در عين حال 
عالمان دينی از گذش��ته های دور همواره بر آن استدالل كرده و مبانی آن را استوار 
نموده ان��د؛ چنان كه مرحوم نراقی در كتاب عوائد االيام نوزده دليل نقلی بر آن ذكر 
كرده اس��ت. در مجموع داليلی كه بر واليت فقيه اقامه می شود به سه دسته كلی 
تقسيم پذير است: )1( داليل عقلی صرف؛ )2( ادله نقلی محض؛ )3( ادله تركيب يافته 

از مقدمات عقلی و نقلی153.
آنچه در پيشينه واليت فقيه از منظر قرآن و سنت بيان شد همه داليلی بر واليت 
فقيه می باشند. در عين حال به نظر می رسد روشن ترين دليل بر لزوم واليت فقيه 
سرشت حكومت دينی است. اين مساله را با توجه به مقدمات زير می توان دريافت:

1. حكومت اسالمی، ماهيتاً حكومتی است كه»دين« واليت و سرپرستی آن را بر 
عهده دارد و در آن قانون و هنجارهای دينی مالك عمل باش��د. قرآن در اين باره 

ُ فَُأولئَِك ُهُم الْكافُِروَن«154 ميفرمايد: »َمْن لَْم يَْحُكْم بِما أَنَْزَل اللَّ
2. مقتضای سرشت قانونی - الهی حكومت دينی، اين است كه كسی در رأس آن 
قرار  گيرد كه- عالوه بر دارا بودن شرايط عام الزم برای رهبری يك جامعه - از دو 

ويژگی ديگر نيز برخوردار باشد:
    الف. ش��ناخت دقيق نظام حقوقی و احكام و هنجارهای الهی و توان كش��ف و 
استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی، در برخورد با مسائل گوناگون سياسی و اجتماعی 

)فقاهت(.
ب. التزام و پای بندی به احكام الهی )عدالت(، دوری از دنياپرستی، هواخواهی و ديگر 

اوصاف نكوهيده )تقوا(.
آنچه بر اساس تحليل عقلی گفته شد، در روايات فراوانی نيز مورد تاكيد قرار گرفته 

است. برخی از اين روايات در بحث از سيره سيره پيامبر)ص( و امامان)ع( گذشت. 
از آنچه گذشت روشن می شود كه حكومت دينی واليت ديانت است و واليت فقيه 

واليت فقاهت. 
شرایطولیفقیه

از آنچه در باال گفته آمد ش��رايط ولی فقيه نيز روش��ن شد. عمده ترين اين شرايط 
عبارت اند از: )1( فقاهت يا اجتهاد مطلق؛ )2( عدالت و تقوا؛ )3( قدرت مديريت، تدبير، 

شجاعت و توان اداره كالن جامعه.
اصل يكصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نيز شرايط رهبری را چنين 

معرفی می كند: 
    .1    صالحيت علمی الزم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛

 . 2 عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم؛
    .3 بينش صحيح سياس��ی و اجتماعی، تدبير، ش��جاعت، مديريت و قدرت كافی 

برای رهبری.
 اين موارد منطقی ترين ش��رايط الزم برای رهبری جامعه اس��المی و جامع ترين 
ش��رايط عقالنی نسبت به ديگر نظامهای سياس��ی موجود در دنيای كنونی است. 
ب��ا مراجعه به قانون های اساس��ی دنيا در اين باره، نه تنه��ا هنجارهای دينی، كه 
بديهی ترين شرايط عقالنی، مانند بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، 
مديريت، و... نيز در آنها  مشاهده نمی شود، و در نهايت به اموری چون تابعيت، سن 

و اينگونه مسائل بسنده شده است. 

مشروعیت
»مشروعيت«)Legitimacy( داراي معاني متعددي است. در اصطالح رايج منظور 
از مشروعيت اين است كه براساس چه مالك و با اتكا به چه منبع يا منابعي، اِعمال 
قدرت و حاكميت و الزام و اطاعت توجيه مي شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعني: 
1. حكومت و حاكمان بر چه اساسي مي توانند احكام و قواعد الزام آور صادر كرده و 

به اجرا گذارند. 
2. جامعه بر چه اساسي موظف است از قواعد الزام آور حكومت پيروي كند. 

مهم ترين نظريه ها در منشأ مشروعيت حكومت ها، عبارت اند از: قهر و غلبه، نظريه  
قرارداد اجتماعي، سنت ها، انگاره كاريزمائي، وراثت  و مشروعيت الهي . 

در نگرش توحيدي اسالم، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت است. توحيد در خالقيت 
و ربوبيت، حاكميت و قانون گذاري را از آن خداوند س��بحان مي داند. جهان هستي 
ماواِت َو ما فِي  ِ ما فِي السَّ ِملك خداوند است و او مالك همه انسان ها است: »فَِإنَّ لِلَّ

اْلَْرِض«155 

 همه بنده اويند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيس��ت و همه به طور يكس��ان 
از حقوق بندگي خدا برخوردارند. پيامبر اس��الم)ص( مي فرمايد: »المؤمنون كأسنان 
المشط يتساوون في الحقوق بينهم«؛ »مؤمنان چون دانه هاي شانه مساوي اند و از 

حقوق مساوي و متقابل برخوردارند«. 156
 بنابراين مباني هستي شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي اسالم، مشروعيت 
ديني و الهي را تثبيت مي كند. در اين نگرش مش��روعيت سياس��ي و حق اعمال 
حاكمي��ت از ناحيه خداوند، به افراد ذي صالحيت مانند پيامب��ر، امام و ... تفويض 

مي گردد. 
با توجه به اين مباني و ديگر ادله ديني، مشهور فقهاي شيعه برآنند كه منبع مشروعيت 
واليت فقيه »نصب الهي« است؛ يعني، شارع ولي فقيه را در زمان غيبت معصوم، 
براي رهبري جامعه اس��المي نصب كرده و مس��لمانان را به اطاعت از او فراخوانده 

است. ادله واليت فقيه غالباً بر چنين چيزي داللت دارند. 
 گستره اختيارات واليت فقيه 

از آنچه در بحث مفهوم شناسي گذشت روشن مي شود كه ولي فقيه همه اختيارات 
الزم حكومتي را دارا است و حوزه اختيارات او محدود به عرصه خاصي - مانند امر 
قضاوت و امور حس��به- نيست، و تعبير»واليت مطلقه« نيز تاكيدي بر همين معنا 

است. 
 امام خميني در رابطه با گستره واليت فقيه در كتاب البيع مي نويسد: »جميع اختيارات 
حكومتي و سياست گذاري پيامبر اكرم و ائمه عليهم السالم براي فقيه ثابت است و 

هيچ فرقي معقول نمي باشد«. 

مباني نظام سياسي اسالم
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ايشان در جاي ديگر  آورده اند: »اما اگر براي پيامبر و امام معصوم واليت و اختيار بر 
طالق دادن مرد، همسرش را و يا ... بدون هيچ مصلحت عمومي باشد، اين واليت 

براي فقيه ثابت نيست«. 157
از اين مطالب روش��ن مي ش��ود كه كه واليت مطلقه چيزي فراتر از اختيارات الزم 
براي اداره حكومت و امور جامعه نيست و شامل دخالت در امور شخصي افراد - كه 
هيچ ارتباطي با جامعه اسالمي ندارد و يا حكم خاصي در مورد آن وارد نشده است 

- نمي شود. 
بررسيمقایسهاي

برخي بدون توجه به معناي »واليت مطلقه« در فقه اس��المي، گمان كرده اند در 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، براي ولي فقيه اختياراتي لحاظ شده، كه در 
نظام هاي دموكراتيك و جمهوري براي رئيس حكومت چنين قدرتي در نظر گرفته 

نشده است. 
 چني��ن گمانه اي هرگز واقعيت ندارد؛ بر عك��س واليت مطلقه در نظام جمهوري 
اسالمي ايران داراي شرايطي سخت تر و قدرتي محدودتر از رئيس حكومت در ديگر 
نظام هاي سياسي دنيا اس��ت. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به جدول هاي ذيل 

توجه نماييد: 
 واليت فقيه و جمهوري اسالمي ايران 

 نظام جمهوري اسالمي ايران / واليت فقيه، جمهوريت و قانون 

جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، 
انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايي:  

 
 

جدول ش��ماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي چهار كش��ور در 
زمينه نظامي و قضايي 

 
 جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، 

انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانون گذاري 
 

  جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي كشور:  
 

پرسشهاوشبهها
1. واليت فقيه يا نظارت فقيه
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چرا به جاي واليت فقيه نظارت فقيه نباشد؟ 
 خالصه استدالل هاي مدافعان نظريه »نظارت فقيه« به شرح زير است: 

 يكم. منظور از »واليت« در نظريه واليت فقيه، واليت فقهي است و در فقه اصل 
بر »عدم واليت« اس��ت و از آنجا كه دليل معتبري در حوزه زعامت فقيه بر جامعه 
اقامه نشده است؛ لذا محدوده واليت فقيه، محدود به امور حسبيه است. 158 اما از آنجا 
كه دين نسبت به امور اجتماعي بي تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در 

پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است. 
 دوم. مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به ديني بودن حكومت، دليل ديگر آنان است. 
ايش��ان بر اين عقيده اند كه حكومت نبايد جداي از دين )س��كوالر( باش��د و اين را 
مي پذيرند كه حكومت بايد به نوعي ديني گردد؛ اما ديني ش��دن حكومت تنها به 
حاكميت و واليت فقيه بر جامعه نيست و از طريق نظارت نيز مي توان حكومت را 

»ديني« حفظ كرد. براي اثبات اين مدعا به بيان دو نكته مي پردازند: 
1. ش��يوه حكومت ديني، منحصر به نظريه واليت فقيه نيس��ت؛ بلكه در صورت 
پذي��رش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - چ��ه وكالت را عقد جايز بدانيم يا معاهده 
اجتماعي الزم - مشروعيت حكومت حفظ شده و حكومت ديني مي گردد. ازاين رو 

دليلي ندارد كه خود را محدود به نظريه واليت فقيه كنيم. 159 
2 . ضمانت اجراي نظارت فقيه خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه 
مردم ديندار هستند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خالف شرع در قوانين 
و تصميمات، آن را به مسؤوالن مربوط اطالع مي دهدو در صورت عدم توجه آنان، 
آن را به اطالع عموم مي رساند و از آنجا كه مردم ديندار هستند، به نداي فقيه ناظر، 
لبيك گفته و عليه خالف واقع ش��ده، خواهند ش��وريد و به اين ترتيب مانع تحقق 

خالف شرع در جامعه اسالمي خواهند شد. 160
 سوم. دليل سوم تمّسك به بعضي از جمالت امام )ره( است كه اشاره به نحوه حضور 
روحانيون و حتي خود ايشان در صحنه سياسي كشور دارد. بر اساس اين سخنان، 
نتيج��ه مي گيرند كه هر چند امام در اواخر عمر خود، نظريه »واليت مطلقه فقيه« 
را مط��رح و - ظاه��راً - از نظريه نظارت عدول كردند؛ ولي علت اين عدول ضعف 
مباني آن نبوده است؛ بلكه آماده نبودن شرايط زماني و مكاني براي اجراي آن بوده 

است. 161
نقدانگارهنظارتفقیه

 در خصوص نقد اين نظريه به بررسي سه محور بيان شده مي پردازيم: 
 نقد دليل يكم. تمّسك به اصل عدم واليت فقهي، براي رد »نظريه واليت فقيه« 
به ش��دت مورد ترديد است. اصِل عدم واليتي كه در فقه مطرح است نافي واليت 
منهاي اذن شارع است؛ در حالي كه ادله كافي شرعي در مأذون بودن فقيه بر تصدي 

و واليت بر امور امت اسالمي وجود دارد و در اين مسأله هيچ ترديدي نيست. 
 نقد دليل دوم. مدعاي دوم اين بود كه دادن نقش نظارتي به واليت فقيه، مضّر به 
ديني بودن حكومت نيست؛ در حالي كه حكومت ديني بدون تحقق واليت ديني، 

تحقق يافتني و استمرار بخشيدني نيست؛ زيرا: 
 الف. حكومت ديني؛ يعني، حكومتي كه »دين« واليت و سرپرستي آن را بر عهده 
دارد. بالطبع اعمال واليت ديني بر جامعه، تنها از طريق حاكم دين ش��ناس صورت 

مي گيرد. 
 ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احكام ش��رعي، بدون ضمانت اجرا براي 
ديني شدن و ديني باقي ماندن حكومت كافي نيست و به محو حكومت ديني خواهد 

انجاميد. 
 ج. اين گمان كه اعالم به مردم و عكس العمل مناسب آنان، ضامن اجراي فقيه ناظر 
است، ناشي از نشناختن جامعه و نشناختن واليت بر جامعه و نقش نوين حكومت ها 
در جوامع امروزي است. كسي كه به امور ياد شده واقف باشد، متوجه مي گردد كه 
حكومت ها چگونه با بسترسازي، گرايش ها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوي 
خاصي سوق مي دهند. البته اين سخن به معناي حذف قدرت اختيار مردم در جوامع 

نيس��ت؛ لكن به معناي تأثير شايان توجه بسترهاي اجتماعي در شكل گيري رفتار 
عمومي و رفتار فردي است. 

 بر اين اساس در صورتي كه واليت بر جامعه ديني، بر عهده دين و ولي فقيه نباشد، 
دو فرض متصور است: 

1. كارگزاران و رهبران تحت نظر ولي فقيه و دين شناس عمل مي كنند و عقل و 
علم خود را در تبعيت از او به كار مي گيرند كه نتيجه حاصل است؛ يعني، اين در واقع 

همان واليت است كه با نام نظارت اعمال مي شود. 
2. آنان خود بر اساس معيارهاي »عقل خود بنياد و سكوالر« تصميم گيري مي كنند 
و كاري به دين ندارند. در اين صورت هيچ ضمانتي براي ديني ماندن حكومت وجود 

نخواهد داشت. 
 نقد دليل سوم. اينكه وانمود كرده اند حضرت امام واليت فقيه را به عنوان شيوه اي 

موّقت و اضطراري مطرح كرده، از چند سو مخدوش است: 
 الف. دفاع از واليت فقيه، به معناي اين نيس��ت ك��ه روحانيت بايد تمامي يا اكثر 
مناصب سياسي كشور را اشغال كند. جمالتي هم كه بدان ها تمسك شده، مربوط به 
عدم لزوم تصدي ظاهري روحانيت در پاره اي از مسؤوليت هاي اجرايي است و ربطي 

به واليت فقيه ندارد. 
 ب. عملكرد حضرت امام )ره(، از بدو ش��كل گيري انقالب اس��المي تا زمان رحلت 
ايشان، گواه مسلمي بر اين معنا است كه ايشان هيچ گاه از نقش هدايت و سرپرستي 

جامعه دست برنداشت. 
 امام هيچ گاه به عنوان يك ناظر عالي در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقالب و 
بعد از پيروزي عمل نكرد؛ بلكه به عنوان يك ولي اجتماعي، جامعه را به سمتي كه 
مي بايد برود، هدايت نمود و در مواضع مختلف اجتماعي، دستورالعمل هاي الزم را 
صادر كرد. مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمان هاي مختلف فراخواند و آنان را براي 
دفاع از مرزهاي كشور اسالمي بسيج كرد. دستورالعمل هاي مشخص و راه گشايي 

را به مسؤوالن اجرايي كشور در مقاطع مختلف ابالغ فرمود. 
 در واقع پرونده درخشان زعامت امام خميني )ره(، سرشار از دخالت هاي بجا و تعيين 
كننده در صحنه هاي مختلف اجتماعي اس��ت و ايجاد حادثه هاي اجتماعي و حل 
بحران ه��ا و تضعي��ف و تحقير جبهه باطل - جز از طريق اعم��ال واليت و ايجاد 

حادثه هاي اجتماعي - امكان پذير نبود. 
 ج. س��خنان متقن و روش��ن حضرت امام درباره اهميت واليت فقيه از يك سو و 
اهميت حكومت اس��المي از س��وي ديگر، گواه بر اين معنا است كه ايشان انديشه 
واليت فقيه را نه به عنوان يك انديشه موقت و از روي اضطرار، كه به عنوان يك 

نظام سياسي و متقن و نوين بر مبناي تفكر اسالمي مطرح كرد: 
»اگر چنانچه فقيه در كار نباشد؛ واليت فقيه در كار نباشد؛ طاغوت است. يا خدا است 

يا طاغوت«162
 »بايد عرض كنم حكومت - كه ش��عبه اي از واليت مطلقه رسول اللّ )ص(  است 
- يكي از احكام اوليه اس��الم و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج 

است«. 163
 »واليت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد واليت فقيه 
يك چيزي اس��ت كه خداي - تبارك و تعالي - درس��ت كرده است؛ همان واليت 

رسول الّل است«. 164
 د. مباحث واليت فقيه امام خميني )ره( پيش از انقالب طرح گرديده و چاپ ش��ده 
اس��ت. از آن جمله مي توان مباحث درس خارج ايشان در حوزه علميه نجف اشرف 
كه در كتاب البيع، منتش��ر ش��ده و نيز كتاب واليت فقيه ايشان را نام برد. بنابراين 
تحريفي آشكار ودر نهايت خوش بيني، ناآگاهي نسبت به انديشه و عملكرد حضرت 
امام )ره( است كه اين ميراث گران بهاي ايشان، به عنوان يك امر موقت و اضطراري 

تبليغ شود. 
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2.مسألهكالميیافقهي
واليت فقيه، يك مسأله اي كالمي است يا فقهي و تقليدي؟ 

 واليت فقيه داراي جنبه هاي مختلف اس��ت: از جهتي مسأله اي كالمي و از جنبه 
ديگر جزء فقه است: 

 يكم. مسائل علم كالم از دو ويژگي برخوردار است: 
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مي شود. 

2.  دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مي آيد. 
 مسأله واليت فقيه هر دو ويژگي را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند 
است و آن اينكه آيا خدا همان گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم )ص(، جانشيني در 
امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم )ع( نيز جانشيني برگزيده است؟ 
از طرف ديگر مسأله واليت فقيه، مورد شبهات كالمي فراواني است؛ مانند اينكه آيا 
حكومت فقيه در عصر حاضر مي تواند كارا باشد؟ آيا واليت فقيه با آزادي سازگار است 

و ... كه پاسخ به آن از وظايف علم كالم است. 
 دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملي او ارتباط پيدا مي كند، جزء فقه است و 
مسأله واليت فقيه، داراي اين ويژگي نيز مي باشد. مانند اينكه آيا تصّدي واليت بر 
فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر واليت او چيست؟

 پس واليت فقيه از جهتي كالمي اس��ت و از جنبه ديگر فقهي. هر مسأله كالمي 
كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مي باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك 
جهت كالمي و از جهت ديگر فقهي اس��ت. با توجه به اين وجه اس��ت كه فقها در 
نوشته ها و مباحث فقهي خود از آن بحث كرده اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط 
به فقه )يا همان فروع دين(، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد الزم 

است. 165

3.فقدانوليفقیه
 اگر در جامعه اي فقيه جامع شرايط جهت تصدي واليت مسلمانان وجود نداشت، 

چه بايد كرد؟
 با توجه به هميش��گي بودن لزوم تشكيل حكومت صالح ديني، در صورت فقدان 
فقهاي جامع شرايط، نوبت به عدول مؤمنان مي رسد كه موظف به تشكيل حكومت 
براساس احكام الهي و مصالح جامعه اسالمي مي باشند و ساير مسلمانان وظيفه دارند 
از آنان اطاعت كنند. عدول مؤمنان از هر منبعي كه احكام ديني خود را به دس��ت 
مي آورند، نحوه اداره كشور و احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... را نيز از همان 

جا اخذ مي كنند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مي دهند. 
 البته اگر در بين عدول مؤمنان كساني يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد در 
حد متجزي باشند؛ يعني، در بعضي از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعي از مبادي 
و منابع اصلي را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان 

مسأله دان، اجراي حكومت اسالمي را بر عهده مي گيرند. 166
4.والیتفراقانوني

والي��ت مطلقه فقيه؛ يعني اينكه او فوق قانون اس��ت در اين صورت همه قوانين 
بي فايده خواهد بود؟! 

 ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه واليت فقيه آن است كه 
شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي، اداره امور را بر عهده گيرد تا 
رعايت هنجارها، احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگي در 

اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب واليت فقيه شده است: 
 1. نظريه اي او را مافوق قانون تصور مي كند و اين را الزمه »واليت مطلقه فقيه« 

مي داند. 
 2. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي نگرد و »واليت مطلقه« را نفي مي كند. 

 به نظر ما واليت مطلقه فقيه، به معناي تفوق ولي فقيه بر قانون نيس��ت. كس��ي 
كه اندك آش��نايي با علم حقوق و يا احكام و قوانين اس��المي داشته باشد، مي داند 

كه قوانين داراي درجات و مراتب متعددي اس��ت. بعضي از آنها قوانين »محكوم« 
و كنترل ش��ونده است و برخي قواعد »حاكم« و كنترل كننده است. سّر وجود اين 
سلس��له مراتب در قانون اين است كه گاهي بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم 
ايجاد مي شود؛ يعني، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكي بايد به نفع 
ديگ��ري كنار برود. در چنين مواقعي، قوانين حاكم - مانند قاعده »اهم و مهم« - 
حاكميت مي يابد و به حكم آن بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است، فداي حكمي 

شود كه مصلحت برتر دارد. 
»واليت مطلقه فقيه« در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه 
عادي اس��ت؛ زيرا ولي فقيه موظف اس��ت جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و 
هداي��ت كند. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و 
تزاحم افتاد؛ واليت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتي و فراتر جامعه را بر 

آن حكم اولي فروتر مقدم بدارد. 
 به عنوان مثال اگر در جايي كه مسجدي بنا شده است، كشيدن خيابان الزم شد؛ 
ولي فقيه مي تواند برخالف حكم اولي - كه حرمت تخريب مس��جد است - براي 
مصالح الزم جامعه اس��المي اجاره تخريب آن را صادر كند. بنابراين واليت مطلقه 
فقيه از اختيارت رافع تزاحم اس��ت و اطالق آن مقيد به مصالح الزم و اهم جامعه 
اس��المي اس��ت و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به 

معناي تفوق بر قانون است يا اختيار انطباق و اجراي قاعده اهم و مهم؟167
 

5.والیتمطلقهواستبداد
واليت مطلقه فقيه به استبداد و ديكتاتوري مي انجامد؟

»مطلقه بودن« به معنايي كه پيش از اين ذكر شد، هيچ پيوندي با »ديكتاتوري و 
استبداد« ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتوري شده، تشابه لفظي »واليت مطلقه« 
با »رژيمهاي مطلقه«)Absolut( اس��ت كه در آن حاكم مطلق العنان اس��ت. در 
حالي كه مطلقه در معناي فوق، اساس��اً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام 
خميني قدس سره فرمودند: »واليت فقيه ضد ديكتاتوري است«. 168 در عين حال 
براي روشن تر شدن مساله ابتدا ويژگي هاي حكومت استبداي را مطرح و سپس آنها 

را با ويژگي هاي واليت فقيه در قانون اساسي، مقايسه مي كنيم. 
 حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند، در ويژگي هاي زير مشترك اند: 

1. شخص يا طبقه اي خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند. 
2. دامنه قدرِت حكومت، فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند. 

3. ساز و كاري براي كنترل حكومت - نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي 
خاص نظارتي - وجود ندارد. 

 در نظام واليي فقيه هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران، مي توان آن را تبيين كرد؛ 

 يكم. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با پذيرش قاطع 98/2 درصد مردم به 
تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم 

برسد. 
 طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس 
خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از 

طريق انتخابات مجلس شوراي اسالمي و انتخابات رياست جمهوري نقش دارند. 
 اين س��ه نحوه دخالت م��ردم در حكومت، نه تنها در هيچ ي��ك از حكومت هاي 
استبدادي وجود ندارد؛ بلكه در مردمي ترين نظام ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده 

مردم مشاهده نمي شود. 
 دوم. دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي، به دو شكل محدود است كه به كلي 

با قدرت در حكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود: 
1. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: »كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، 
مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين 
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اسالمي باشد«؛ يعني، قوانين اسالم اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير 
دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است. 

2. ولي فقيه در برابر قانون اساس��ي تعهد داده است. و عالوه بر تعهد الهي خود به 
اجراي احكام اس��الم، با پذيرش منصب واليت در مجراي قانون اساسي، تعهدي 
نسبت به قانون اساسي دارد. آنجايي كه اين تعهد، الزم )نه جايز( و بدون حق فسخ 
است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي، باعث 
خروج او از عدالت و در نتيجه س��لب او از واليت مي گردد. پس اختيارات ولي فقيه 
در قانون اساس��ي از ناحيه قوانين اس��الم و قانون اساسي مقيد و محدود است. اين 

محدوديت در نظام هاي استبدادي وجود ندارد. 
 بنابراين مطلقه بودن واليت فقيه، به معناي بي قيد و ش��رط بودن اعمال قدرت او 
نيس��ت؛ بلكه بدين معنا اس��ت كه اختيارات او، محدود به حوزه اي خاص از مسائل 
اجتماعي نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مي گيرد. اما 

اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسالم و قانون باشد. 
 سوم. حكومت واليي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود؛ سه ناحيه اي كه در نظام هاي 

استبدادي وجود ندارد: 
1. نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر 
يك از اين س��ه ش��رط، او را از درون نظارت مي كند. »فقاهت« او را از اتكا به غير 
قانون الهي باز مي دارد؛ »عدالت« او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز 
مي دارد و »درايت« او را از خودرأيي و ترك مش��ورت با انديشمندان و متخصصان 

حفظ مي كند. 
 اين سه شرط از شرايط ثبوتي واليت فقيه است؛ يعني، اگر شخصي يكي از اين سه 
شرط را نداشته باشد، واقعاً واليت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهوري 

اسالمي ايران - چه در حدوث واليت و چه در بقاي آن - مجلس خبرگان است. 
2. نظارت مس��تمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، عالوه بر وظيفه 
انتخاب رهبري - كه داراي شرايط سه گانه مذكور است - وظيفه نظارت بر استمرار 
اين شرايط و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت و رعايت شرايط اسالمي و قانوني در 

آن را نيز بر عهده دارد. 
3. نظارت مردم بر رهبري؛ در جمهوري اس��المي مردم از دو طريق اعمال نظارت 

مي كنند: 
 الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس 

خبرگان بر رهبر نظارت دارند. 
 ب. آزادي بيان - كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند 
- نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي 
برخاس��ته از افكار عمومي مردم باشد؛ مي تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در 
توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي 

مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبي انجام دهد. 
 اين سه گونه نظارت در حكومت هاي استبدادي وجود ندارد. 

6.حكومتتقلیديغیرفقیه
غير فقيه مي تواند احكام اسالم را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس 

الزم نيست حاكم خودش فقيه باشد. 
 پاسخ. 

 يك��م. آگاهي هاي الزم از اس��الم براي حكومت، اختص��اص به فتوا ندارد تا گفته 
شود: غير فقيه از فقيه تقليد مي كند؛ بلكه در بسياري از موارد، فقيه بايد با توجه به 
مالك هاي ترجيح در تزاحم احكام و يا تش��خيص موارد مصلحت، حكم حكومتي 
صادر كند. »حكم حكومتي« خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله اي 

تخصصي و در حوزه تخّصص فقيه است. 
 دّوم. آي��ا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود الزم مي داند؟ يا فقط در 

مواردي كه خود تش��خيص مي دهد، از فقيه اطاعت مي كند؟ در صورت دوم هيچ 
ضمانتي بر اجراي احكام الهي و ديني بودن حكومت وجود ندارد. 

 در صورت اول اما، در واقع آن فقيه واليت دارد و شخصي كه به طور مستقيم امور 
اجرايي را به عهده دارد، مجري از سوي او به شمار مي آيد و اين يكي از شيوه هاي 

اجرا و اعمال واليت فقيه است. 
از طرف ديگر قرآن مي فرمايد: آيا كس��ي كه به س��وي حق هدايت مي كند، براي 
پيروي شدن شايسته تر است يا كسي كه هدايت نمي يابد مگر آنكه هدايتش كنند؟ 

شما را چه شده؟ چگونه ]بدون بصيرت و دانش [ داوري مي كنيد؟ 169

ي إاِلَّ أَْن يُْهدي «  « سزاوارتر از »مَّْن ال يَِهدِّ در اين آيه اطاعت از »َمْن يَْهِدي إِلَي الَْحقِّ
معرفي شده است؛ يعني، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مي داند. اين 
سزاوارتري در حد الزام است؛ يعني، فقط بايد از او پيروي كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم 
« پيروي نمي كنيد: »فَما لَُكْم َكْيَف  را توبيخ مي كند كه چ��را از »َمْن يَْهِدي إِلَي الَْحقِّ

تَْحُكُموَن«. 
 از نظر عقل نيز با وجود شايسته تر، نبايد تن به فروتر داد؛ به ويژه در امر رهبري كه 

تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است. 

7.وليفقیهومسلمانانجهان
 چرا ولي فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر 

تمام شيعيان جهان واليت دارد؟
 مسأله واليت فقيه از دو ديدگاه، قابل بررسي است و هر يك نتايج ويژه اي دارد كه 

هرچند با يكديگر متنافي نيست؛ ولي تفاوت چشمگيري با هم دارد: 
 

یك.ازمنظرقانوناساسي
 با توجه به اينكه قانون اساسي هر كشوري، در قلمرو همان كشور اعتبار دارد؛ از اين 
رو حاكميتش را - چه درباره واليت فقيه يا غير آن - تنها در گستره كشور مربوطه، 
مي تواند سايه گستر سازد و نسبت به ماوراي آن، قدرت نفي و اثبات چيزي را ندارد. 

 
دو.ازنظرمذهبي

 بر اين اس��اس واليت فقيه گس��تره فراخ تري مي يابد؛ يعني، پيروان آيين واحد در 
سرزمين هاي مختلف، مي توانند نظام و رهبري واحدي را برگزينند و يا دين مي تواند 
سيس��تم و رهبر واحدي را براي آنان، با معياره��اي خاصي تعيين كند. در نگرش 
اسالمي، مسلمانان امت واحد و داراي سرزمين و مرز فرهنگي ايدئولوژيكي مشترك، 
سرنوشت مشترك و دشمنان مشترك مي باشند. اين مسأله ايجاب مي كند كه داراي 
رهبري واحد نيز باشند كه بتواند تمام امت را به طور يك پارچه و هماهنگ، به سمت 

اهداف مورد نظر به حركت درآورد. 
 بنابراين خاس��تگاه واليت بر جهان شيعه و جهان اسالم، آراي چند ميليون ايراني 
نيست؛ بلكه مباني ديني است. بلي نقش اين آرا آن است كه در بزرگ ترين كانون 
تشيع در جهان، شاخص ترين فرد شناسايي و واليت او فعليت مي يابد و از اين طريق 
امت اسالم مي توانند، در عين به رسميت شناختن مرزهاي جغرافيايي، »ولي واجب 
االطاعه« خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاي او، خط سير سياسي و اجتماعي 
خويش را تنظيم كنند. درصدر اسالم نيز مردم مدينه حاكم را به رسميت شناخته و يا 

به واليت مي گماردند و آنگاه مورد قبول جهان اسالم قرار مي گرفت. 

8.والیتفقیهوخطاپذیري
كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست، چگونه مي تواند واليت داشته باشد؟ 

واليت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد؛ مثل واليت 
پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قّيم بر صغير و .... 
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 قرآن مجيد مواردي از واليت را ذكر مي كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ 
مثاًل مي فرمايد: »برخي از مؤمنان بر ديگري واليت دارند«170 يا: »همانا كساني كه 
ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كساني كه 

آنان را پناه داده و ياري كردند، برخي بر بعضي ديگر واليت دارند«. 171
 از سوي ديگر يكي از اقسام واليت »زعامت و رهبري سياسي« است. اكنون اين 
س��ؤال پديد مي آيد كه آيا اين مرتبه از واليت، عصمت مي خواهد؟ پاسخ آن است 
كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي، بسيار خوب و مفيد است و با وجود 
شخص معصوم، هيچ فرد ديگري، حق حكم راني و واليت ندارد. حال اگر شخص 
معصوم وجود نداش��ت و يا در غيبت به س��ر مي برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسالمي 
بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري و واليت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين 
كسي كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد، 

به رهبري برگزينند؟
 در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام 
زمان)عج(، ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج 
و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروي از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلي 

پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص ديني بر آن صّحه مي گذارد. 
 ناگفته نماند خطا دوگونه است: 

 يكم. خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني، 
سياسي و اجتماعي، بطالن آن روشن است. كسي كه مرتكب چنين خطاهايي بشود، 

داراي شايستگي رهبري نيست و واليت ندارد. 
 دّوم. خطاهاي پيچيده و كارشناختي كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست 
و معمواًل مورد اختالف آرا و نظرات است. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم 
كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود، 
حكم مي راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد و 
ولي فقيه هم يكي از آراي متفاوت را بر مي گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردي، 
چاره اي جز اين نيست كه يك رأي مالك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعي و 
سياس��ي نيازمند وحدت رويه اس��ت و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج 
مي شود. ضمن آنكه از نظر فكري، راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز 
است؛ اما نظم و انضباط اجتماعي مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در 

تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست. 
 بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهي براي به صفر رساندن خطا 
وجود ندارد. از طرفي نمي توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و الجرم بايد يك 

رأي مورد تبعيت قرار گيرد. 
 گفتني است امامان عليهم السالم مرجعيت كامل ديني را در تمام ابعاد دارند و حجت 
واقعي خداوند مي باشند. الزمه چنين چيزي مسلماً عصمت است؛ در حالي كه مجتهد 
و ولي فقيه حجت ظاهري است و الزمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت 

است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مي باشد. 
9.وليفقیهومراجعتقلید

در موارد تعارض بين نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟ 
 احكام و مس��ائل اس��المي را مي توان به دو دسته احكام »شرعي فردي« و احكام 
»اجتماعي و سياسي« تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين 
وظيفه و تكليف خود، به مجتهد اعلم - كه در كش��ف و استنباط احكام از ديگران 

تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده - مراجعه مي كند. 
 از آنج��ا كه چني��ن احكامي به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تع��دد مراجع و فتاواي 
مختلف، هيچ گونه مشكلي به وجود نمي آورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع 

تقليد خود است. 
احكاماجتماعيوسیاسيبهدودستهتقسیمميشود:

 يكم. در مسائلي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به امور الزامي حكومتي و قوانين 

و مقررات دولتي ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد 
اجرا گردد؛ مثاًل در بعضي از عمليات هاي بانكي، مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و 
از آنجا كه حكومت اسالمي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا 
بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعي قرارداد بانكي از سوي 
جمهوري اسالمي مجاز شناخته شود؛ ولي يكي از مراجع تقليد آن معامله را ربوي و 

حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند. 172
 دوم. مس��ائلي كه در آنها حكم حكومتي و قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت 
اسالمي وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين 
موارد تمامي افراد جامعه - اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنان - موظف به 
اجراي فرمان ها و مقررات حكومت اند. در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با 
حكم حكومتي، تعارض و اختالف پيش بيايد؛ نظر حكومت و ولي فقيه هميشه مقدم 

است؛ چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند. 
 آيت الل سيد محمد كاظم يزدي در كتاب »العروه الوثقي« مي نويسد: »اگر حاكم - با 
فرض دارا بودن شرايط شرعي - حكمي صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با 

آن را ندارد، حتي اگر مجتهد ديگري باشد. اين مسأله فتواي جميع فقها است«. 173
10. نظارت بر واليت فقيه 

 آيا مي توان بر واليت فقيه نظارت كرد و يا تذكر داد؟ چگونه؟
نظارت بر ولي فقيه از راه هاي زير امكان پذير است: 

1. انتخاب نمايندگان اليق براي مجلس خبرگان رهبري كه وظيفه قانوني تعيين 
رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارند. 

 2. تذكر كه در سؤال آمده، در فرهنگ ديني ما با عنوان »نصيحت به زمامداران« 
مطرح ش��ده اس��ت و پيش��ينه طوالني دارد. اين تعبير از زمان پيامبراكرم )ص(  در 
»حجهالوداع« مرسوم شد و پس از آن نيز از سوي آن حضرت و ائمه اطهارعليهم 
الس��الم با همين عنوان ارائه گرديد. امام ص��ادق )ع( فرمود: »پيامبر اكرم )ص(  در 
مس��جد خيف ] در منا[ براي مردم خطبه خواند و فرمود: س��ه خصلت است كه دل 
هيچ فرد مس��لماني با آن خيانت نكند: خالص ك��ردن عمل براي خدا، خيرخواهي 
)نصيحت( پيشوايان مسلمين و همراه بودن با جماعت«. حضرت امير)ع( نيز در اين 

باره مي فرمايد: »از گفتن حق يا رأي زدن )مشورت( در عدالت باز نايستيد«. 174 
 ام��ام خميني )ره( در اين باره فرمود: »ش��ما و ما موظفيم ك��ه در تمام اموري كه 
مربوط به دستگاه هاي اجرايي است، امر به معروف كنيم«175و »همه مان مسؤوليم، 
نه مس��ؤول براي كار خودمان، مسؤول كارهاي ديگران هم هستيم »كلكم راع و 
كلكم مسؤول عن رعيته«. همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند. مسؤوليت من هم 
گردن شما است. مسؤوليت شما هم گردن من است. بايد نهي از منكر بكنيد، امر 
به معروف بكنيد« و »اگر يكي تان كاري بكند و ديگري ساكت باشد او هم مسؤول 

است«. 176
 از ديدگاه اسالم نصيحت و انتقاد خيرخواهانه به حاكمان، وظيفه مردم و حق حاكم 
معرفي ش��ده اس��ت. حضرت امير)ع( مي فرمايد: »و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه 
والنصيحه في المشهد والمغيب واالجابه حين ادعوكم والطاعه حين امركم«؛ »اما حق 
من بر ش��ما اين اس��ت كه به بيعت وفا كنيد و نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا 
نماييد و زماني كه ش��ما را براي كاري دعوت مي كنم، اجابت كنيد و زماني كه امر 

مي كنم، اطاعت نماييد«. 177
 

چگونگينصیحت
1. بايد نخست حق و عدل را شناخت؛ امام علي )ع( فرمود: »فال تكّفوا عن مقاله بحق 

او مشوره بعدل«؛ »از گفتن حق يا رأي زدن در عدالت باز نايستيد«. 
2. نبايد از اتهام ها و سوء ظن ها ترسيد؛ حضرت امير)ع( در نصيحت عثمان آن قدر 
كوش��يد، با آنكه مي دانست مورد س��وء ظن قرار مي گيرد. از اين رو در نامه خود به 
معاويه مي نويسد: »] اين گفتار من دليل بر آن [نيست كه از اينكه به عثمان بر - اثر 
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بدعت هايي كه از او آشكار مي شد عيب جويي مي كردم -. اگر ارشاد و راهنمايي من 
نسبت به او گناه بود؛ چه بسا سرزنش شده اي كه هيچ گناهي ندارد و كسي كه بسيار 
پند دهد، تهمت و بدگماني به دست آورد. ليكن من نمي خواهم مگر اصالح، آن سان 
كه توانايي دارم. توفيقي ندارم مگر به كمك و ياري خدا. به او توكل و اعتماد مي كنم 

و بازگشت من به سوي او است«. 178
3. باي��د در نصيحت كردن امين بود و حقاي��ق را گفت؛ قرآن از زبان حضرت هود 
نقل مي كند كه: »پيام هاي پروردگارم را به ش��ما مي رسانم و براي شما خيرخواهي 

امينم«. 179
4. بايد در نصيحت و انتقاد كردن نيت را پاك كرد و قصد اصالح داشت تا نصيحت 
مؤثر افتد؛ قرآن از قول شعيب مي گويد: »جز اصالح به اندازه توانايي ام نمي خواهم«. 

180

 حضرت علي )ع( فرمود: »كس��ي كه تو را نصيحت مي كند، دلس��وز تو است، به تو 
خوبي مي كند، به عواقب كار تو مي انديشد و كاستي هايت را جبران مي كند«. 181

 امام راحل )ره( نيز فرمود: »انتقاد براي ساختن، براي اصالح امور الزم است«. 182
5. بايد حرمت حاكم اس��المي حفظ ش��ود؛ در اسالم با اينكه حق نصيحت، انتقاد، 
تحقيق و بررس��ي مردم نسبت به زمامدار پذيرفته شده است؛ در عين حال از حفظ 

حرمت رهبري در جامعه غفلت نگشته است. 
 حضرت علي )ع( در دستورات خود به مالك اشتر مي فرمايد: »كسي را برگزين كه 
مقام و بزرگواري او را سركش نسازد كه جسارتش باعث مخالفت علني با تو در ميان 

مردم باشد«. 183
 اصل كوچك نكردن پيش��وايان عادل و حفظ احترام آنان، از امور مهمي است كه 
نبايد در نصيحت و انتقاد فراموش شود. امام رضا)ع( درباره علت حرمت فرار از جنگ، 
اموري از جمله استخفاف پيشوايان عادل را مطرح مي كند: »خدا فرار از جنگ را حرام 
كرد؛ زيرا در فرار از جنگ سبك كردن دين، كوچك كردن پيامبران و امامان عادل 
و ترك ياري ايشان در برابر دشمنان شان است كه باعث جرأت دشمنان بر مسلمين 

مي شود«. 184
6. انتقاد در فضا و شرايط مناسب؛ چه بسا نصيحتي كه اگر با الفاظ خاصي و در فضاي 
ناسالمي گفته شود، نه تنها اثر نمي كند؛ بلكه آثار سوء دارد. پزشكي كه براي درمان 
بيمار، شربتي تجويز مي كند؛ اگر آن را در ظرف آلوده اي بريزيد، بيمار از خوردن آن 
ابا مي كند و چه بسا آلودگي آن به ضرر بيمار باشد و يا ظرف آبي را كه به تشنه اي 

مي دهند، اگر آلوده باشد، مقبول او نمي افتد. 
7. طي مجاري قانوني؛ در قانون اساسي، اصل 173 درباره ديوان عدالت اداري آمده 
است: »به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران 
يا واحدها يا آيين نامه ه��اي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت 
اداري زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد«. دفتر مقام معظم رهبري نيز پذيراي 

هرگونه شكايت و انتقاد است. 
8. انتقاد در غير از دستور خداوند امكان پذير است؛ البته احكام ثابت الهي قابل مشورت 
و تغيير نيست؛ حتي درباره آيه »َو شاِوْرُهْم فِي اْلَْمِر«185 كه در زمان رسول اللهَّ نازل 
شد، همه مفسران گفته اند: مشورت در غير احكام ثابت الهي بوده است. پس نحوه 
اجراي احكام الهي مشورت پذير است؛ اما خود احكام الزم االجرا است. از همين رو 

نمي توان در مواردي كه به حكم روشن الهي عمل مي شود انتقاد نمود. 
11. انتقاد از ولي فقيه 

 آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با واليت و لزوم پيروي از او منافات 
ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟ 

 گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود: 
1. فتوا، 

2. توصيه ها و بيانات ارشادي، 
3. احكام حكومتي كه يا مس��تقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني )مانند 

مجلس شوراي اسالمي( صادر مي شود. 
 بخش اول، براي مقلدان او الزم االجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و 

فقهي است كه جايز و مطلوب مي باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است. 
 بخش دوم، الزامي نمي آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت 
است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري 
مخالف با رهبري داش��ت، اطاعت از اين گونه توصيه هاي رهبري - تا جايي كه با 
قانوني مخالفت نكند - الزامي نيست. در اين موارد او مي تواند؛ بلكه بنا به اهميت 
موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. 
البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي و 

تضعيف رهبر و حكومت اسالمي شود. 
 بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام واليي يا قوانين مدون جمهوري اسالمي 
- كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند - براي همگان )حتي غير مقلدان او( الزم و 
واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست )حتي اگر شخصي آن قانون را 
خالف مصلحت بداند(؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين 
و دستورات الزامي، تابع سليقه هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده 

و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت. 
 البت��ه در همي��ن موارد هم - به ويژه قبل از صدور حكم - تحقيق و بحث علمي، 
مي تواند به عنوان مش��ورت براي حكومت اس��المي ارائه ش��ود. در نهايت مرجع 

تصميم گيري، شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. 186
 براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهارعليهم السالم 
معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اش��تباهي در رفتار و نظرات 
ولي فقيه نيس��ت. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است 

ديگران به خطاي او پي ببرند. 
 ازاين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از ولي فقيه با 
شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي 
براي او است. اين حق تحت عنوان »النصيحه الئمه المسلمين« و امر به معروف و 

نهي از منكر تبيين شده است. 
 نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسالمي است كه يكي از ساز و كارهاي 
تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است؛ بلكه در جاي 
خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن 
آن شود. در عين حال بايد توجه داشت كه انتقاد سالم با انتقام و بدگويي و تضعيف 
در نياميزد. حضرت امام خميني ره در اين باره مي فرمايند: »انتقاد غير انتقامجويي 
است. انتقاد، انتقاد صحيح بايد بشود. هر كس از هر كس مي تواند انتقاد صحيح بكند. 
اما اگر قلم كه دس��تش گرفت انتقاد كند براي انتقامجويي، اين همان قلم شيطان 

است«. 187
 در پايان گفتني اس��ت كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داش��ته باشد ولي فقيه يا ديگر 
مس��ؤوالن، در برابر هر انتقادي، به نظر ناقد جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤوالن 
داليل كافي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي خبر اس��ت. گاهي نيز 
نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه مي ش��ود كه امكان عمل به همه آنها 
براي مسؤوالن ممكن نمي باشد. آنچه وظيفه حكومت اسالمي است و از مسؤوالن 
انتظار مي رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند 
ديدگاه هاي خود راجع به عملكرد مسؤوالن و ... را از طريق مجاري و ساز و كارهاي 
معين - بدون  نگراني و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، 
برخوردي منطقي داشته باش��ند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا در حد 

امكان مردم را توجيه كنند. 188
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 فصل چهارم
جمهورياسالمي

	عليرضا	محمدي	– حميدرضا	شاکرين

پس از پيروزي انقالب اس��المي، »جمهوري اسالمي« از سوي رهبر كبير انقالب 
اسالمي، حضرت امام خميني  )قدس سره( به عنوان نظام سياسي جايگزين »نظام 
شاهنشاهي« مطرح و با اكثريت قاطع آراي ملت تأييد گرديد. اين نظام از دو عنصر 
»جمهوريت« و »اسالميت« تشكيل شده كه جمهوريت قالب و اسالميت  محتواي 
آن است. اصل اول قانون اساسي بيان مي دارد: »حكومت ايران جمهوري اسالمي 
است كه ملّت ايران، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، درپي 
انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الّل العظمي امام 
خميني، در همه پرس��ي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 با اكثريت 98/2% كليه 

كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.« 
اصل دوم قانون اساس��ي پيرامون پايه هاي اعتقادي نظام حكومتي كشورمان مقرر 
مي دارد جمهوري اسالمي، نظامي است برپايه ايمان به: 1 � خداي يكتا 2 � وحي 
الهي 3 � معاد 4 � عدل خدا در خلقت و تشريع. 5 � امامت و رهبري 6 � كرامت و 
ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسؤلّيت او در برابر خدا 6� نفي هرگونه ستمگري 
و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقالل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

و ... 
جمهوري اس��المي با الهام از قوانين و تعاليم نجات بخش اسالم، الگوي جديدي 
درعرصه اجتماعي و سياسي بشر امروزي ارائه دهد تا بر اساس آن نيازهاي مادي و 

معنوي انسان توأمان فراهم شود. 
اركان قدرت و ساختار قوا

اصل 56 قانون اساس��ي بر آن اس��ت كه: »حاكميت مطلق بر جهان و انسان ازآن 
خداس��ت و هم او، انس��ان را بر سرنوش��ت اجتماعي خويش حاكم س��اخته است. 
هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا 
گروهي خاص قرار دهد و ملّت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد 

اعمال مي كند«. 
در قانون اساس��ي دو مرحله از حاكميت به رسميت شناخته شده كه يكي در طول 
ديگري قرار گرفته اس��ت؛ حاكميت خدا بر جهان و انس��ان، و حاكميت انس��ان بر 
سرنوش��ت اجتماعي خويش. 189 اين دو ريش��ه در اعتقادات اسالمي دارند و از هم 

تفكيك ناپذيرند. 190 
قانون اساسي، رياست جامعه اسالمي را بر عهده واليت امر و امامت امت قرار داده 
اس��ت. اصل پنجم قانون اساس��ي بيان مي دارد: »در زمان غيبت حضرت وليعصر 
)عّجل الّل تعالي فرجه( در جمهوري اس��المي ايران والي��ت امر و امامت اّمت بر 
عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، ش��جاع، مدير و مدبر اس��ت كه طبق اصل 
يكصدوهفتم عهده دار آن مي گردد.« اين مقام، افزون بر خاس��تگاه الهي و ديني، 
منتخب غير مستقيم مردم مي باشد كه نتيجه منطقي حاكميت خدا و حق حاكميت 

مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. 191
 از س��وي ديگر، چون اين واليت و حاكميت بر اس��اس ديگر اصول قانون اساسي 
و از طريق قواي سه گانه اعمال مي شود، نوعي توزيع قدرت در درون واليت فقيه 
صورت مي گيرد و سه مركز اصلي قدرت مشخص شده اند كه اين واليت و حاكميت 
را اعمال مي كنند. 192 مطابق اصل 57 قانون اساس��ي؛ »قواي حاكم در جمهوري 
اسالمي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قضاييه كه زير نظر واليت مطلقه 
امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل 

از يكديگرند«. 193 
والیتفقیه

واليت فقيه مهمترين ركن نظام جمهوري اسالمي است. اصل پنجم قانون اساسي 

بازگفت قانوني مباني اعتقادي نظام است. جهت تحقق واليت امر و به منظور حضور 
و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي 
حاكم در جمهوري اس��المي ايران را »زير نظ��ر واليت مطلقه امر و امامت امت« 
قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه، پشتوانه اسالمي نظام و 
مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد. بر اين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه 
نظام از اساسي ترين وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه است. 194 از سو ي ديگر ولي 
فقيه به عنوان رئيس دولت � كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم 
قدرت دارد كه در اصول متعدد قانون اساسي بيان شده؛ از جمله اصل يكصد و دهم 

قانون اساسي حداقل به11مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است: 
وظايف و اختيارات رهبر

1. تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالم ي ايران پس از مشورت با مجمع 
تشخيص مصلحت نظام. 

2. نظارت بر حسن اجرا ي سياستهاي كلي نظام. 
3. فرمان همه پرسي. 

4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 
5. اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها. 

6. نصب و عزل و قبول استعفاي:
 1-6. فقها ي شورا ي نگهبان.

 2-6. عاليترين مقام قوه قضائيه.
 3-6. رئيس سازمان صدا و سيما ي جمهور ي اسالم ي ايران.

 4-6. رئيس ستاد مشترك
5-6. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي.

 6-6. فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 
7. حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 

 8. حل معضالت نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص 
مصلحت نظام. 

9. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم � صالحيت داوطلبان رياست 
جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات 

به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 
10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كش��ور پس از حكم ديوان عالي 
كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسالمي به عدم كفايت 

وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اس��المي پس از پيشنهاد 

رئيس قوه قضائيه. 
رهب��ر مي تواند بعضي از وظاي��ف و اختيارات خود را به ش��خص ديگري تفويض 

كند.«195
افزون بر اصل فوق، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي با پذيرش "واليت 

مطلقه فقيه "، به تبيين حوزه اختيارات حكومتي ولي فقيه پرداخته است. 
با مراجعه به اصول متعدد قانون اساسي و مذاكرات خبرگان قانون اساسي، مشخص 
مي شود كه قانون گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي واليت مطلقه  فقيه كه منبعث 
از متون اس��المي اس��ت، اقدام به ذكر اين عبارت )واليت مطلقه فقيه( در اصل 57 
نموده است. از اين رو وظايف و اختيارات ولي فقيه محدود به موارد مذكور در اصل 
110 نيس��ت؛ بلكه ولي فقيه در مسائل كه حّل آنها از طرق قانون مصوب ممكن 
نباشد و راه  حلّي در قانون براي آن پيش بيني نشده، با استفاده از »واليت مطلقه ي 

خود« به حّل آنها مي پردازد. 
چنانكه در فصل پيشين گذشت با بررسي تطبيقي حقوق اساسي در مورد رهبري و 
وظايف آن در كشور هاي مهمي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان، آمريكا، و مقايسه 
حدود وظايف و اختيارات س��ران آن كشورها با رهبري در جمهوري اسالمي ايران، 

مباني نظام سياسي اسالم



126

مشخص مي گردد كه اختيارات انحصاري، ويژه و مطلقه اي براي عالي ترين مقامات 
اين كشور ها در نظر گرفته شده كه با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران مشابه بلكه در مواردي فراتر از آن است. مقامات عالي در اين كشور ها 
مي توانند در مواردي حتي به انحالل پارلمان اقدام نمايند. براين اساس اين شبهه كه 
در جمهوري اسالمي ايران به رهبر، اختيارات ويژه، انحصاري و غير قابل مقايسه با 

ساير كشور ها داده شده است، درست نيست. 
از طرف ديگر شرايط و ضوابط ويژه اي در اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي 
براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است. بر اساس اين شرايط ولي فقيه هم از درون 
و هم توسط نهادهاي نظارتي كنترل مي شود و در تصميم گيري هاي خود نيز ملزم 
به مشورت با متخصصان و كارشناسان است. اين باعث مي شود تا هيچ گونه انحراف 
و سوئ استفاده اي از اين اختيارات صورت نپذيرد و همواره مصالح و منافع جامعه 
اس��المي رعايت شود. در حالي كه عالي ترين مقامات نظام هاي ليبرال دموكراسي 
به دليل فقدان چنين شرايط و ضوابطي هميشه در خطر انحراف از مصالح و منافع 
عمومي بوده و همانگونه كه نمونه هاي عيني آن مشاهده مي شود، مصالح و منافع 
عمومي را با سوء استفاده از اختيارات مطلقه خويش فداي منافع، اميال و هوس هاي 

شخصي و حزبي مي نمايند. 

قوهمقننه
الف.	مجلس	شوراي	اسالمي

»شورا« يكي از اركان اساسي نظام اسالمي است. از اين رو مجلس شوراي اسالمي، 
نقش مهمي در جهت ش��ناختن نيازهاي جامعه، كشف قوانين الهي در رابطه با آن 
نيازها، عملياتي كردن هنجارهاي ديني از طريق شيوه هاي بهينه و روزآمد، كشف 
موضوع��ات و مصادي��ق ضرورت و اح��كام ثانوي، ش��ركت در تصميم گيري ها و 
قانون گذاري در عرصه مباحات دارد. اصل 4 قانون اساس��ي اش��عار مي دارد: »كليه 
قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و 
غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق و عموم همه اصول 
قانون اساس��ي و قوانين و مقررات ديگر حاكم اس��ت و تشخيص اين امر بر عهده 

فقهاي شوراي نگهبان است«. 
 در اصل 72 نيز آمده است: »مجلس شوراي اسالمي نمي تواند قوانيني وضع كند كه 

با اصول مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد«. 
 افزون بر اين در نظام اسالمي اصل نظارت و كنترل حاكمان و رفتارهاي سياسي 
و اجتماعي آنان، از اهميت وااليي برخوردار اس��ت. مجلس شوراي اسالمي رسالت 
بزرگي در اين زمينه بر عهده دارد. اصل 76 قانون اساسي مي گويد: »مجلس شوراي 

اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور دارد«. 
 نظارت مجلس ش��وراي اس��المي در مواردي با دخالت همراه است؛ مانند نظارت 
مجلس بر تشكيل دولت كه بر اساس اصل 87 قانون اساسي بدون دخالت و رأي 
اعتماد نمايندگان تحقق پذير نيست. همچنين مجلس از طريق تذكر، مورد سؤال قرار 
دادن رئيس جمهور و وزيران ، 196 استيضاح ، 197و نيز تصويب بودجه، انتخاب ديوان 
محاسبات ، 198 نظارت بر دعاوي ، 199 و اطالع از رسيدگي به اتهام مجريان بلندپايه 

نظام ، 200 نقش مهمي را در كنترل و نظارت بر قدرت ايفا مي كند. 201 
ب. شوراي نگهبان

نظام جمهوري اسالمي ايران نظامي مكتبي با پشتوانه عظيم مردمي است كه احكام، 
فرامين و دس��تورات شريعت مقدس اسالم بر جميع مقررات و قوانين آن حاكميت 
دارد. و قانون اساسي به عنوان ميثاق جامعه اسالمي ايران، محور اتحاد و يكپارچگي، 
اس��اس تش��كيالت و حكومت و حقوق مردم، بايد به عنوان شاخص اصلي قوانين 
كشور بوده و هيچكس و هيچ مقامي حق تخطي و انحراف از اصول آن را نداشته 
باشد. بر همين اساس براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت 
اس��المي و اصول قانون اساسي وجود مرجعي صالحيت دار كاماًل منطقي و الزم 

مي باشد. بدين منظور اصل 91 قانون اساسي مقرر مي دارد: »به منظور پاسداري از 
»احكام اسالمي« و»قانون اساسي« از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي 

اسالمي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود: 
1 - شش نفر از فقهاي عادل آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، با انتخاب مقام 

رهبري. 
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني 
كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسالمي معرفي و با رأي مجلس 

انتخاب مي گردند«202 
ش��وراي نگهبان مطابق قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران داراي وظايف،  
مسئوليت ها و اختيارات متعددي است كه در ذيل به صورت مختصر مورد بررسي 

قرار مي گيرد: 
1. پاس��داري از احكام اس��المي و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسالمي با آنها؛ 

تشخيص اين مساله با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است. 203
2. پاسداري از اصول قانون اساسي از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي 
اسالمي با آن؛ تشخيص اين مساله بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان 

است. 204
3. تفسير205 قانون اساسي؛ كه طبق اصل 98 قانون اساسي با تصويب سه چهارم آنان 

)حداقل نه نفر از دوازده( نفر انجام مي شود. 
4. نظارت بر انتخابات و همه پرسي؛ طبق اصل 99 قانون اساسي » شوراي نگهبان 
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياس��ت جمهوري، مجلس ش��وراي 

اسالمي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد«. 
5. حضور در جلسه غير علني مجلس شوراي اسالمي. 206 

6. تاييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي. 207 
3. عضويت يكي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري. 208 

4. شركت در جلسه مراسم سوگند رياست جمهور. 209 
5. تهيه و تصويب اولين قانون مربوط به خبرگان. 210 

6. نظارت ش��رعي و قانوني بر تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و اساس��نامه 
سازمان هاي دولتي211. 

7. عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي. 212
ج. مجمع تشخيص مصلحت

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي پاره اي اختالف نظرها بين مجلس و شوراي 
نگهبان به عنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري اس��المي تاسيس شد. 

وظايف اين مجمع بدين شرح است: 
1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام )به استناد بند 

1 اصل 110 قانون اساسي(
2-پيشنهاد چگونگي حل معضالت نظام، كه از طريق عادي قابل حل نيست، به 

مقام معظم رهبري )بند 8 اصل 110(
3- تش��خيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي 

نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند )اصل 112( 
4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي دهد )اصل 112(

5- نظارت بر حس��ن اجراي سياستهاي كلي نظام )به استناد نامه مورخ 77/1/17 
مقام معظم رهبري(

6- مشاور رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي )اصل 177(
7- عضويت اعضاء ثابت مجمع در شوراي بازنگري قانون اساسي )اصل 177( 

8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري 
)اصل 111(

9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توس��ط شوراي موقت رهبري )به 
استناد اصل 111 قانون اساسي( 

مباني نظام سياسي اسالم
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10-انتخاب جايگزين هريك از اعضاي ش��وراي موقت رهب��ري در صورت عدم 
توانايي انجام وظايف )به استناد اصل 111 قانون اساسي( 

11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح 
در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است. 213 

قوه مجريه: 
اعمال قوه مجريه كه از طريق رئيس جمهور و وزراء صورت مي گيرد. 214 

قدرت اجرايي نوعي واليت است كه مردم مستقيما به رئيس قوه مجريه و مجلس 
به وزراء تفويض مي كنند، ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نمي تواند بر مردم الزام 
آور باشد. بنابر اين تا حكم قوه مجريه بوسيله ولي فقيه تنفيذ و امضاء نشود از سلطه 

حاكميت و قدرت اجرائي مشروع برخوردار نخواهد بود. 
قوهقضائیه:

قوه قضائيه بايد طبق موازين اس��المي تش��كيل و به حل و فصل و حفظ حقوق 
عمومي، گس��ترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. 215 به دليل اهميت 
مس��ئله و حساسيت بنيادي قضاء در اس��الم و لزوم پيشگيري از انحرافات كلي در 
سيستم قضائي، نظارت ولي فقيه در اين مورد اجتناب ناپذير است. اين نه به معني 
دخال��ت در كار قضات عادل، بلكه براي حفظ نظم و هماهنگي و وحدت مديريت 
جامعه و پيش��گيري از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسالمي است. نظارت مقام 
واليت فقيه بر اعمال قوه قضائيه كه در اصل پنجاه و هفتم پيش بيني شده با نصب 

عاليترين مقام قضائي كشور از طرف ولي فقيه216 تحقق مي يابد. 217
خبرگان رهبري

مجلس خبرگان رهبري از جايگاه بسيار مهم و حياتي در امر مديريت كالن نظام 
اسالمي، تداوم و كارآمدي آن بر خوردار مي باشد. فلسفه وجودي و ضرورت و جايگاه 
آن در كشور، با توجه به مباني فقهي و حقوقي آن و موضوعاتي نظير؛ اسالمي بودن 
نظام، حاكميت فقيه برتر، تخصصي بودن تشخيص مصداق رهبري و لزوم رجوع 
به افراد خبره و كارشناس و ساير كاركردهاي حساس اين مجلس معنا پيدامي كند. 
218 قانون اساسي در اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يكصد 

و هفتاد و هفتم، وظايف و اختيارات مربوط به مجلس خبرگان را چنين بيان كرده 
است: 

یكم.درارتباطبارهبرينظام
1. تعيين رهبر 2. نظارت بر رهبر 3. بركناري رهبري در صورتي كه از انجام وظايف 
قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم 

گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است. 
دوم. در ارتباط با مجلس خبرگان 

1. تدوين مقررات مربوطه؛ مطابق اصل يكصدوهش��تم: »قانون مربوط به تعداد و 
شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين 
دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب 
شود و به تصويب نهايي رهبر انقالب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر 
در اين قانون و تصويب س��اير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صالحيت خود 
آنان است«. البته اين قوانين هم  سو با مباني اسالم يا خارج از اصول قانون اساسي و 

وظايف آن و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤوليت ها باشد. 219
2. تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود 

خبرگان است. 220
سوم.درارتباطبابازنگريقانوناساسي

مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي، مقام رهبري پس از مشورت با 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصالح 
يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد. در اين 

شورا »پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان« حضور و فعاليت دارند. 
پرسشهاوشبهها

1. چرا جمهوري اسالمي؟
چ��را امام راحل)ره( از بين اش��كال و مدل هاي مختلف حكومت، نظام »جمهوري 
اسالمي« را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسالم و سيره معصومين نبوده 

است؟
پاسخ

از متون و منابع معتبر ديني، در باب »دولت« و »حكومت« برمي آيد كه اسالم، بر 
شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسالم 
فراتر از آن با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كالني را معرفي كرده كه 
در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعي را برمي تابد. چارچوب كالني كه اسالم ارائه 

مي دهد، همه اشكال و ساختارهاي صحيح و عقاليي حكومت را بر مي تابد. 
 اصول كلي حاكم بر ساختار نظام سياسي اسالم عبارت است از: 

 1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان، 
 2. ضرورت اسالميت قوانين، 

 3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه نهادها، 
 4. توجه به خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنان. 221 

 با عنايت به شرايط و نيازمندي هاي زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با 
اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسالم است. 

راز اينك��ه امام راحل)ره( از بين مدل هاي مختلف، نظام »جمهوري اس��المي« را 
برگزيد، بيشترين انطباق پذيري آن با اصول و چارچوب هاي كلي اسالم با توجه به 
شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد »اسالميت« دو ويژگي مهم ساختار 
نظام سياسي اسالم )مشروعيت الهي حاكم و ضرورت اسالميت قوانين(، رعايت شده 
است. با قيد »جمهوريت« به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيري و كارآمدي 
نهادهاي حكومتي توجه شده و مقتضيات زمان و شكل گيري ساختارهاي متناسب 

آن )مانند تفكيك قوا(، نيز مدنظر قرار گرفته است. 
 امام راحل)ره( در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مي فرمايد: »ما خواهان استقرار يك 
جمهوري اسالمي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي. شكل نهايي 
حكومت با توجه به ش��رايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توس��ط خود مردم تعيين 
خواهد ش��د«222 و در پاسخ سؤال ديگري مي فرمايد: »حكومت جمهوري اسالمي 
م��ورد نظر ما از روّيه پيامبر اك��رم)ص( و امام علي)ع( الهام خواهد گرفت و متكي 
به آراي عمومي ملّت مي باش��د و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين 

مي گردد«. 223
 

2.والیتوجمهوري
آيا واليت فقيه با جمهوريت تضاد ندارد؟ 

 مراد از »جمهوري« در جمهوري اسالمي ايران، آن است كه مردم در آن حق رأي 
و دخالت در تعيين سرنوش��ت و نحوه حكومت دارند. 224 عموم مردم، هم در ايجاد 
حكومت ش��ركت داش��ته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب 
مسؤوالن كشور و شركت در شوراها و همه پرسي ها، دخالت دارند. تعيين ولي فقيه 
نيز از سوي خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مي گيرد. بنابراين ولي 
فقيه منصوب از سوي خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمي اعمال واليت مي كند؛ 
نه به صورت تحميلي. بدينس��ان واليت و جمهوريت درنظام جمهوري اسالمي با 

يگديگر تالقي نموده و تحقق بخش حاكميت طولي خدا و مردم است. 

3.والیتوتفكیكقوا
آيا وجود قوه اي برتر به عنوان ولي فقيه با فلسفه تفكيك قوا مغاير نيست ؟

پاسخ
در اين باره توجه به چندنكته بايسته است: 

يك. هر نظام  سياس��ي داراي يك رئيس حكومت اس��ت كه، نقش فراقوه اي دارد؛ 
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حتي اگر رئيس حكومت، رئيس يكي از قوا همچون قوه مجريه باشد. در حكومت ها 
معمواًل »مجريه ساالري« است؛ زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه است. 
در نظام هاي رياستي -كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است، 
ق��وه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعم��ال نفوذ مي كند. بر طبق بعضي از قوانين 
اساسي كشورها، برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتري 
وي در مقابل قوه مقننه است. به عبارت ديگر تفكيك كامل قوا امكان وجود ندارد 
و »حاكميت« عمدتا، از آنِ قوه مجريه است. اين مساله گونه هايي از ديكتاتوري و 

فساد قدرت از سوي قوه مجريه را در پي دارد. 
دو. بر فرض امكان تفكيك كامل قوا، مشكل تشتت و چندگانگي در نظام حكومتي به 
وجود مي آيد. گويي سه دولت هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت 
آن��ان با يكديگر ارتباطي ندارد، در حالي كه جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش 
اس��ت ت��ا با جايگاه برتري ك��ه دارد، در موارد تزاحم و اصط��كاك قوا - ميان آنها 

هماهنگي ايجاد كند و محور وحدت جامعه باشد. 
سه. اساسي ترين هدف از تفكيك قوا، جلوگيري از فساد قدرت بوده است؛ ولي تفكيك 
قوا در جهان به تفكيك و توزيع فساد انجاميده، نه نابودي آن. جلوگيري از مفاسد 
ق��درت، بدون تأكيد بر عنصر تقوا و صالحيت هاي اخالق��ي همراه با نظارت ها و 
ضمانت هاي ويژه، ممكن نيس��ت و كامل ترين ش��يوه آن، منحصراً در نظام ديني 
مش��اهده مي ش��ود. هر مدير و كارگزار حكومتي -به تناس��ب هر رده از مسؤوليت 
اجتماعي و مقامي كه عهده دار است بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در 
رأس هرم قدرت قرار مي گيرد، بايد پارساترين آنان و از لحاظ مديريت و آشنايي به 

قوانين نيز سرآمد افراد جامعه باشد. 
در جمهوري اسالمي كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه عالوه بر برخورداري 
از ديگ��ر ش��رايط الزم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالي تري��ن مرتبه پس از معصوم را 
دارا اس��ت. چنين شخصيتي -كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت 
جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران اس��ت و 

سياست گذاري هاي كالن از سوي ايشان انجام مي گيرد. 
بنابراين واليت فقيه و او نه تنها مغاير با فلسفه تفكيك قوا نيست، بلكه حداقل دو 

امتياز بر ديگر نظامهاي سياسي مبتني بر تفكيك قوا دارد: 
1. به جاي رئيس قوه مجريه، ش��خص يا نهاد ديگري را در جايگاه فراقوه اي قرار 

مي دهد تا به لحاظ ساختاري از مجريه ساالري جلوگيري كند. 
2. با افزودن اهرمهاي كنترل دروني باالترين تضمين را براي كنترل قدرت فراهم 

مي آورد. 
4.شبههدور

ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كس��ب مي كن��د؛ در حالي كه اعتبار خود 
خبرگان به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراي نگهبان است. خود 

اين شورا نيز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟! 
پاسخ

يك. در اين باره، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. »دور« آن است كه 
وجود چيزي با يك يا چند واس��طه، بر خودش متوقف باشد؛ مثاًل »الف« به وجود 
آورنده »ب« و »ب« به وجود آورنده »الف« باشد. در نتيجه »الف« به وجود آورنده 
»الف« خواهدبود. ]الف ب [چنين چيزي محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزي 
به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن گفته مي شود: اگر تعّين »الف« ناشي از »ب« 
باش��د و »ب« هم به وس��يله »الف« تعّين يابد، مي توان »دور« ناميد. در اينجا بايد 
توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ 
به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علّت ايجادي دومي و دّومي علت ايجادي اّولي 
باشد. اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور 
باطل نيست؛ بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تكوين و علوم 
طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان، به اشكال 

گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته اند: دور فلسفي و منطقي محال است؛ ولي دور 
علمي محال نيست و دور حقوقي نيز باطل نمي باشد.

اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و 
خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد؛ ادعاي چنين دور باطلي، قابل 

قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد: 
خبرگان----<رهبري----<شوراي نگهبان ----<خبرگان نصب 

 1. رهبر شوراي نگهبان را تعيين و نصب كند؛ 
 2. شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛ 

3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند. 
در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با 

نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است. 
دو. ع��دم تحق��ق دور؛ در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمي وج��ود دارد كه در دور 
ادعايي، لحاظ نشده و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به 
هيچ وجه، تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود 
براي نمايندگي، نامزد مي ش��وند و كار ش��وراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از 
نظر تشخيص صالحيت هاي مصّرح در قانون اساسي و اعالم آن به مردم است و 
هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صالحيت دار به نامزدهاي مورد 
نظر خود رأي مي دهند. بنابراين حلقه دور، باز اس��ت و اساس��اً دوري در كار نيست. 
افزون بر آن خود مجلس خبرگان -طبق مصوبه داخلي امر تشخيص صالحيت ها 
را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مي تواند آن را 
به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و 
هشتم قانون اساسي، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب 
رهبري با مجلس خبرگان اس��ت و تعيين صالحيت خبرگان، با گروهي اس��ت كه 
خود انتخاب مي كنند، نه رهبري؛ هر چند فعاًل گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، 
همان افرادي اند كه رهبري براي انجام دادن وظايف قانوني ديگري در نظام اسالمي 

انتخاب كرده است. در رابطه با اشكال فوق پاسخ هاي ديگري نيز وجود دارد. 225 
سه. جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله اي را در ساير نظامهاي سياسي جهان، 
مورد بررسي قرار مي دهيم. در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل 
عمده ليبرال دموكراسي يعني رياست جمهوري در آمريكا پارلماني در انگلستان و 

نيمه رياستي - نيمه پارلماني در فرانسه، چنين موضوعي وجود دارد: 
1. آمريكا: بر اساس قانون اساسي اياالت متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي 
و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي »هيئت انتخاب كنندگان« مردم »هيئت 
انتخ��اب كنندگان رئيس جمهوري« را بر مي گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به 
وسيله وزارت كشور صورت مي گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين 

مي شود
هيئت انتخاب كنندگان----<رئيس جمهور----<وزير كش��ور----<هيئت 

انتخاب كنندگان 
2. فرانسه: مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصطالحات 1962، 
رئيس جمهور، با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شود. وي با يك واسطه )نخست وزير(، 
وزير كش��ور را تعيين مي كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صالحيت 
نامزدهاي رياست جمهوري و نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كساني به 
انتخابات راه پيدا مي كنند كه در نهايت وزارت كشور صالحيت آن ها را تأييد كند و از 
ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد. 
3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مي كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، 
مسئوليت نظارت بر بررسي صالحيت هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده 
دارد و بر تأييد و رد صالحيت آنها نظارت عالي دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزي 
در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي كنند پس از معرفي وزيركشور از سوي نخست 

وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي دهند. 
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پارلمان----<نخس��ت وزير----<وزير كش��ور----<نمايندگان  نمايندگان 
پارلمان

بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص 
به انتخابات خبرگان رهبري در ايران ندارد. 226 

5.شبههعزل
در فرض وقوع هم زمان عزل رهبري از س��وي مجلس خبرگان وانحالل مجلس 

خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟
پاسخ

هر چند اين موضوع اختصاصي به عزل رهبري و مجلس خبرگان ندارد؛ بلكه هرگاه 
دو قدرت وجود داش��ته باش��د كه هر يك بتواند ديگري را بركنار كند، اين پرسش 
مطرح اس��ت. براي مثال در كش��ورهايي كه رئيس جمهور حق انحالل مجلس را 
دارد؛ اين س��ئوال مطرح مي ش��ود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در 
همان زمان مجلس نيز رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم 
كدام يك مقدم است؟ اما اين اشكال درباره ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست؛ 
زيرا علي رغم نادر بودن اين فرض، اگر زماني چنين اتفاقي بيفتد، براس��اس قانون 
اساسي تصميم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ چنان كه در اصل يكصد 
و يازدهم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل 
و بركناري رهبري را دارد. از طرف ديگر چنين اختياري قانوناً براي رهبري در نظر 
گرفته نشده است. 227 بنابراين قول و تصميم مجلس خبرگان، قانوناً حّجت و مالك 
عمل است. از نظر انديشه و تئوري نيز در فرض وقوع چنين مسئله اي، اجماال مي-

توان گفت قول خبرگان رهبري مقدم است؛ زيرا هر چند واليت فقيه واجد شرايط، 
ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از كشف و شناسايي خبرگان نيست؛ ولي از نظر اثباتي، 
واليت چنين فقيهي و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر كشف خبرگان - كه واسطه 
در تشخيص مردم اند - معتبر است. بنابراين  به مجّرد اينكه خبرگان رهبري، رأي به 
فقدان صالحيت رهبر داد، ديگر چنين فردي اثباتاً »واليت« ندارد و الجرم فرمان او 

مبني بر انحالل مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است. 228 
در مقابل اين نگرش، ديدگاه ديگري هست كه حكم »ولي فقيه« را مقدم مي دارد. 
از طرف ديگر فروض و شرايط مختلفي را مي توان فرض كرد كه در برخي از آن ها 

مي توان نظر ولي فقيه را مقدم دانست. 
6. نظارت استصوابي چرا؟

اجراي انتخابات به عهده وزارت كشور و نظارت آن در تمام مراحل )تاييد صالحيت 
داوطلبان، برگزاري انتخابات و. .( با شوراي نگهبان است تا انتخابات مراحل صحيح 
و قانوني خود را طي كند. اگر شوراي نگهبان به خالف قانون و عدم جريان صحيح 
امور پي برد، براي رفع آن تذكر مي دهد يا انتخابات را متوقف و يا ابطال مي نمايد. 
اگر افراد نيز از وقوع تخلف در انتخابات به شوراي نگهبان شكايت كنند، اين شورا 
به ش��كايت آنان رسيدگي مي نمايد. سرانجام صحت انتخابات بايد به تاييد شوراي 
نگهبان برسد. 229 چنين نظارتي اصطالحاً »نظارت استصوابي« ناميده مي شود. 230 

نظارت اس��تصوابي به وسيله شوراي نگهبان، داراي پشتوانه هاي عقاليي و قانوني 
اس��ت. امروزه در دموكراتيك ترين نظام هاي دنيا، ش��رايط وي��ژه اي براي انتخاب 
كنندگان و انتخاب ش��وندگان )در فرايندهاي انتخاباتي( در نظر گرفته مي ش��ود و 
قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين 
مي كند. اين نهاد، عهده دار بررس��ي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم 
وجود شرايط الزم در داوطلبان است كه در نتيجه به تأييد يا رد صالحيت داوطلبان 
مي انجامد. 231 در كشور ما اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان است. البته در قانون 
اساسي به نوع نظارت تصريح نشده؛ ولي بر اساس ادله حقوقي متعدد اين وظيفه بر 

عهده شوراي نگهبان است. 232 از جمله اينكه: 
1. مطابق قانون اساسي »تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است« و اين 

شورا اصل 99 را چنين تفسير كرده است: 

»نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساس��ي اس��تصوابي است و شامل تمام مراحل 
اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت كانديدها مي شود«. 

 2. در قانون اساسي و قوانين ديگر، هيچ مرجع ديگري به جز شوراي نگهبان براي 
نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجا كه اجراي انتخابات بدون نظارت 
مؤثر - كه حق ابطال و تنفيذ را نيز در برگيرد - امكان پذير نيست؛ بنابراين، مرجع اين 
نظارت، بايد شوراي نگهبان باشد. از طرفي اگر نظارت شوراي نگهبان استطالعي 

بود، بايد در قانون اساسي و قوانين ديگر، مرجع اطالع مشخص مي گرديد. 233
3. اساساً فلسفه نظارت، اصالح امور و جلوگيري از مفاسد و انحرافات است و اين تنها 
با نظارت فعال و استصوابي امكان پذير است و صرف استطالع كافي نيست. بنابراين 
به اصطالح فقهي، تناسب حكم و موضوع نشان مي دهد كه نظارت مصوب، همان 

نظارت استصوابي است. 234

7.رهبريومشكالت
مق��ام رهبري در يك كش��ور چ��ه اختياراتي دارد؟ چه كس��ي بايد آش��فتگي ها و 
نابساماني هاي كشور را سازماندهي كند؟ پس رهبري چه كاره است كه ما اين قدر 

در جامعه خود مشكالت داريم؟
قانون اساسي وظايفي را بر عهده رهبر گذاشته كه اهم آنها عبارت است از: 

 1. تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت با مجمع 
تشخيص مصلحت نظام؛ 

 2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام؛ 
 3. حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛ 

 4. حل معضالت نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص 
مصلحت نظام. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل 110. 

 بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل كلي كشور 
و سياس��ت گذاري هاي كالن آن است و ايشان دستورالعمل ها و رهنمودهاي الزم 
را ارائه و بر حس��ن اجراي سياس��ت هاي كلي نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره 
مشكالت و نارسايي هاي موجود در جامعه، به مسؤوالن تذكرات و هشدارهاي الزم 

را مي دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي كنند. 
 بيان��ات مقام معظم رهبري به خوبي بيانگر اين موضوع اس��ت: »... واليت فقيه، 
جايگاه مهندس��ي نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيري از انحراف به چپ و 
راست است. اين اساسي ترين و محوري ترين مفهوم و معناي »واليت فقيه« است. 
بنابراين واليت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتي محض و احياناً نصيحت كننده 
اس��ت -آن طور كه بعضي از اول انقالب اين را مي خواستند و ترويج مي كردند ]و[ 
نه نقش حاكميت اجرايي در اركان حكومت ]را[ دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايي، 
قضايي و تقنيني دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند 
و پاس��خگويي مسؤوليت هاي خود باشند... پاسداري و ديده باني حركت كلي نظام 
به سمت هدف هاي آرماني و عالي اش، مهمترين و اساسي ترين نقش واليت فقيه 

است«. 235
 نكته ديگر آنكه نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوي و نظارت دقيق رهبري، 
همه مشكالت جامعه -كه هر يك ناشي از عوامل مختلفي است- به سادگي حل 

شود. 
 به عنوان نمونه، مقام معظم رهبري در پاس��خ س��ؤالي در مورد چرايي عدم تحقق 
»عدالت اجتماعي« در جامعه و بررسي دارايي هاي دولتمردان -به رغم تأكيدات و 
پيگيري هاي ايشان چنين مي فرمايد: »... به مجرد اينكه به سمت بعضي از مسؤوالن 
دس��ت دراز بش��ود، طبعاً اوِل گله و شكوه و فرياد آنها است؛ يك وقت مي بينيد كه 
در اصِل كار هم مانع تراش��ي مي شود و انجام نمي گيرد! من يك عقيده جدي دارم 
كه بحث »عدالت اجتماعي« بايد تعقيب شود -شكي در اين نيست و بارها هم اين 
را گفته ام، منتها آن كسي كه بايد تعقيب بكند، بنده نيستم. دستگاه هاي قضايي و 
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دستگاه هاي دولتي هستند كه بايستي دنبال بكنند. يك مقدار از اين قضيه بايد به 
بركت قوانين خوب حل بشود. يك مقدار بايد به بركت اجرا حل بشود. يك مقدار هم 
بايد به بركت بازرسي دستگاه هاي برتر و باالتر حل بشود؛ يعني، دستگاه هاي دولتي 

نسبت به بخش هاي زير مجموعه خودشان«236
8. كارآمدي جمهوري اسالمي

آيا جمهوري اسالمي نظامي كارآمد و موفق است؟
موفقيت و كارآمدي يك پديده براساس سه شاخصه "اهداف"، "امكانات" و "موانع" 
آن پديده مش��خص مي گردد. هر قدر پديده اي با توجه به س��ه شاخصه مذكور در 
تحقق اهدافش موفق باش��د به همان مقدار تواناتر و كارآمدتر اس��ت. نظريه هاي 

مختلفي در باب مباني و سنجش كارآمدي وجود دارد. 237 
در فهم كارآمدي پديده ها توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 

1. كارآمدي امري نس��بي است. از اين رو، كارآمدي نظام سياسي را بايد در شرايط 
و مراحل گوناگون، جايگزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات به صورت جداگانه 
بررسي و ارزيابي كرد. البته كارآمدي كل برابر با حاصل جمع)جبري( كارآمدي هاي 

مراحل گوناگون است. 
2. كارآمدي امري اس��ت مجموعي ك��ه از حاصل جمع )جبري( كارآمدي اجزاء به 
دست مي آيد. بنابراين درارزيابي كارآمدي يك نظام سياسي، نمي توان جزء نگرانه آن 

را كارآمد يا ناكارآمد دانست. 
3. اهداف يك پديده مي تواند از نظر كمي وكيفي متفاوت باشد؛ از اين رو در برآورد 
كارآمدي آن بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هر يك توجه داشت. براي 
مثال در نظام سياسي مبتني بر اصالت سود، ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان بر 
هر ارزش ديگري برتري دارد. در مقابل، نظام هاي سياسي الهي به ارزش هاي معنوي 
بيش از ارزش هاي مادي بها مي دهند. از اين رو، در تعيين مقدار كارآمدي اين گونه 

نظام ها مقدار تحقق اهداف معنوي از اهميت بيشتري برخوردارند. 
4. وجود كارآمدي گرچه موضوعي عيني مي باشد، اما احساس وجود كارآمدي امري 
ذهني اس��ت؛ لذا بايد اطالع رساني صحيح انجام گرفته، از ذهنيت سازي منفي در 

افكار عمومي جلوگيري شود. 
اكنون به طور فش��رده گزارشي از كارآمدي انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران 

تقديم مي گردد. 
الف.دستاوردهايسیاسي

1. سرنگوني نظام شاهنشاهي 
در حالي كه رژيم پهلوي به پندار حاكميت 2500 ساله ي نظام شاهنشاهي بر ايران، 
حيات و دوام خود را س��ّنت قطعي و محتوم تاريخي مي دانس��ت. و از سوي ديگر، 
سرمايه گذاري هاي امريكا و غرب در ايران، رژيم شاه را چنان مقتدر و مسلّح ساخته 
بود كه هرگونه تصّور تزلزل يا سقوط آن را ناممكن مي ساخت. با اين حال، انقالب 
اس��المي در عيني ترين دست آورد خود، اين نظام را درهم كوبيد و نهال طيبه ي 

»استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي« را در اين كشور آبياري كرد. 
2. استقرار نظام جمهوري اسالمي 

انقالب اس��المي، حاكميت اسالم و ارزش هاي اسالمي را در قالب نظام جمهوري 
اسالمي پديد آورد و با تبلور يافتن جنبه هاي سياسي احكام اسالم در قانون اساسي، 
دگرگوني هاي كلي در اصول، جهت گيري ها و سياس��ت هاي داخلي و بين المللي 

كشور رخ داد. دو مورد از مهم ترين دگرگوني ها عبارت است از: 
 الف � شكل گيري نظام مبتني بر واليت فقيه. 

 ب � افزايش نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش با گسترش آزادي هاي سياسي 
در جامعه. 

نظام جمهوري اس��المي كه در 30 س��ال گذشته به طور ميانگين در هر سال يك 
انتخابات با مشاركت باالي مردم در كشور برگزار گرديده كه نمونه اخير آن مشاركت 
پرشكوه 85 درصدي مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود، كه نشانه 

اي مستحكم از وفاداري و همبستگي تمامي نسل ها و بخش هاي مختلف جامعه به 
 world(نظام اسالمي، ارزشها و آرمانهاي آن مي باشد. سازمان نظر عمومي جهاني
public opinion. org( در تالش��ي جهت تش��خيص دقيق اين كه ايرانيان 
درباره حكومتش��ان، دولت اياالت متحده و مردم آمريكا چه احساس��ي دارند، يك 
نظرس��نجي با يك نمونه معرف ملي از ايراني ها را بر عهده گرفت. مصاحبه ها در 
فاصله بين 27آگوس��ت تا 10س��پتامبر 2009 در ميان يك نمونه ملي متشكل از 
1003 بزرگسال ايراني 18 ساله و باالتر انجام گرفت. درجه خطاپذيري براي نمونه 
اي با اين اندازه از 3. 1 - /+ درصد درجه بزرگتر نمي ش��ود. اين تحقيق با حمايت 
صن��دوق برادران راكفلر و بنياد كالورت انجام گرفت. يافته هاي اصلي: رويهم رفته 
بيشتر ايراني ها حمايتشان از نظام حكومتي موجود را اعالم مي دارند. در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا شما به طور كلي از نظام راضي هستيد، تعداد قابل توجهي )87 درصد( 
ابراز رضايت كرده اند، گرچه فقط 41 درصد مي گويند كه »بسيار راضي« اند. فقط 

10 درصد ناراضي هستند كه 3 درصدشان اصاًل راضي نيستند. 238
"پاتريك س��ييل" تحليل گر مس��ائل خاورميانه در ميدل ايست آنالين، با تأكيد بر 
اينكه »ايران در آستانه تبديل شدن به يك دموكراسي درخشان است« چنين بيان 
مي دارد: اين كش��ور تحت حاكميت روحانيون، هم اكنون يكي از آزادترين، ُمدرن 
ترين و منسجم ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود. در ايران سوادآموزي به 
سرعت در مناطق روستايي گسترش يافته است. در هر شهر كوچك يا روستايي در 
ايران )حتي اگر دورافتاده باشد( حداقل يك جاده مناسب وجود دارد؛ آماري كه بيش 
از برخي از كشورهاي عربي ثروتمند است. زنان ايران نيز نقش فعالي در جامعه اين 

كشور دارند. بيش از 60 درصد از دانشجويان در ايران را زنان تشكيل مي دهند. 239
3.افزایشآگاهيوبینشسیاسيمردم

دور نگه داش��تن مردم از مس��ايل و واقعيت هاي جامعه، از سياست هاي رژيم هاي 
نامش��روع، براي تداوم حيات خويش اس��ت. رژيم پهل��وي نيز با پي گيري همين 
هدف، مي كوشيد بينش اجتماعي و سياسي مردم افزايش نيابد و جامعه هم چنان 
در بي خبري و بي تفاوتي به سر برد. با پيروزي انقالب اسالمي، افزايش آگاهي ها و 
تقويت بينش سياسي مردم به عنوان اصلي مهم در قانون اساسي جمهوري اسالمي، 
سرلوحه برنامه ريزي هاي كشور قرار گرفت. بدين ترتيب، مردم به منزله صاحبان 
اصلي انق��الب و ولي نعمت نظام، با ايده ها و آرمان هاي خويش به ياري حكومت 

اسالمي شتافتند. 
4.استقاللودگرگونياصولسیاستخارجي

يكي ديگر از مهم ترين دست آوردهاي انقالب اسالمي، استقالل سياسي در كشوري 
اس��ت كه به گواهي تاريخ، دست كم در دوران معاصر همواره زير نفوذ قدرت هاي 
استعماري و بيگانه بوده است. سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران براساس نفي 
هرگونه س��لطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقالل همه جانبه و تماميت ارضي 
كش��ور، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط 
صلح آميز با دول غير محارب اس��توار است. انقالب اسالمي نظامي را ترسيم نمود 
كه خارج از الگوهاي رايج غربي وش��رقي و نظام دو قطبي آن زمان شكل گرفته و 
اس��تقالل طلبي و جهت گيري عدم وابستگي به غرب و شرق را سرلوحه سياست 
خويش قرار داده و موجب ايجاد روح بيداري در ميان مسلمانان شده و روح تازه اي 
به نهضت هاي آزادي بخش دميد و با فرهنگ ديني خود فرهنگ غربي و الگوهاي 
غربي را به چالش كشيد وزير سؤال برد به گونه اي كه نيكسون از رئيس جمهورهاي 
اسبق آمريكا معتقد است كه؛ »جهان اسالم در قرن بيست و يكم يكي از مهمترين 

ميدانهاي زور آزمايي سياست خارجي آمريكاست«. 240 
هانتينگتون نظريه پرداز مشهور آمريكايي نيز مي گويد: »تقابل اصلي آينده جوامع 
بش��ري برخورد فرهنگ اسالمي و فرهنگ غربي است«. 241 الكساندر هيگ وزير 
اس��بق دفاع آمريكا نيز چنين اعتراف مي كند: »به نظر من خطرناك تر و مهم تر 
از اين مشكالت بين المللي عواقب گسترش بنيادگرايي اسالمي است كه در ايران 
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پاگرفته و منطقه را تهديد مي كند. اگر اين از كنترل خارج شود منافع ابرقدرت ها را به 
خطرناك ترين وجه به مخاطره خواهد انداخت«. 242

5.رویكردبهمعنویت،احیادینودینگرایي
از ديدگاه بسياري از تحليلگران تجديد حيات معنوي و ديني بشر »با پيروزي انقالب 
اسالمي در ايران آغاز شده است و به اين لحاظ دهه شصت را بايد اولين دهه از اين 
تجديد عهد محسوب داشت از اين ديدگاه اگر بنا باشد تاريخي را براي احياي هويت 
ديني در نظر بگيريم آن تاريخ سال1979ميالدي است يعني مقارن با پيروزي انقالب 
اسالمي ايران كه خيزش عظيمي را براي تفكرات ديني در تمام اديان بوجود آورده 
است. آخرين آمارها در مورد احياي تفكر ديني كه در سال 1990م صورت پذيرفته 
نش��ان مي دهد كه تقريباً 70درصد  مردم اروپا احساس دينداري مي كنند. در تمام 
اديان از هندوئيسم گرفته تا بودايسم و … و انواع فرقه هاي مسيحيت همه از يك 
نوع بازگشت به تفكر ديني خبر مي دهند و انقالب اسالمي ايران موجب احياي فكر 
ديني در جهان گشت« شخصيت الهي و پيام     هاي معنوي حضرت امام )ره( بسياري 
از پيروان ساير اديان و مذاهي را به شدت تحت تأثير خود قرار داد تا آن جا كه در نظر 
برخي از تحليل گران و متفكران مسيحي »اومسيح معاصر بود ودقيقا اشعه صالبت 
و سازش ناپذيري عيسي بن مريم –)ع( – بود«. 243 از ديدگاه هفته نامه آبزرور، »امام 
خميني مردي هم پاي پيامبران كهن است كه دنيا را به پيروي از اصول ديني دعوت 
كرد. پيام وي براي مردم جهان خلوص عقيده و پيروي از سادگي در مقابل پيچيدگي 
و آلودگي هاي غرب بود، و اين رمز موفقيت وي و احساس افتخار پيروان اوست«. 
244 از ديدگاه شبكه تلويزيوني بي بي سي نيز: »آنچه در ايران در سال 1979 رخ داد 

نه تنها براي ايرانيان بلكه براي تمام اديان جهاني نقطه عطفي بود نقطه عطفي كه 
از بازگشت ميليونها نفر در سراسر دينا به اصول گرايي مذهبي خبر مي دهد« به گفته 
اين شبكه »در سراسر جهان پيروان ديگر اديان مانند مسيحيت يهوديت و هندو نيز 
به اصول گرايي مذهبي روي آوردند؛ حتي در تركيه نيز كه هفتاد سال قبل با مذهب 

وارد جنگ شده بود روند بازگشت به اصول اسالمي سرعت گرفته است«. 245
آيه الل مصباح يزدي در اين باره با اشاره به جريان دين ستيزي و دين زدايي در اروپا 
و غرب طي قرن هاي اخير كه دامنه آن تا كشورها ي اسالمي از جمله ايران عصر 
پهلوي نيز كشيده شده مي فرمايد: »مهم ترين دست آوردحركت امام خميني )ره( احيا 
دين و دين گرايي درجهان معاصر بود به گونه اي كه به بركت اين حركت نه تنها 
پيروان دين اسالم ديگر اديان از جمله مسيحيت نيز حياتي دوباره يافته ودرنتيجه 
گرايش به دين ودين داري در ساير ملل نيز افزايش يافت«. ايشان درهمين مورد ، 
به سخن يك اسقف مسيحي از مكزيك اشاره مي نمايد كه در ديدار با ايشان اظهار 
داش��ت: »اين افتخار مخصوص شماست كه توانستيد ايمان را در دنيا زنده كنيد و 
باالتر اين كه كشورداري را با دين داري توأم كنيد ، ما ] مسيحيان[اين توان را نداريم 
كه ايمان را در مردم حفظ كنيم ، چرا كه مردم ديگر اطميناني به ما ندارند ، باالتر اين 
كه نتوانستيم دين داري را با كشورداري توأم كنيم« 246 و برخي ديگر از مسيحيان 
نيز سخن از »تأثير پذيري شديد از مقام وعظمت وتحمل و بردباري شكوهمند امام 
خميني )ره( ودرك احس��اس عطيه وموهبت الهي دراولين ديدار با ايشان«به ميان 
آورده اند. 247 و به تعبير انديشمند پسامدرن فرانسوي، ميشل فوكو، »امام خميني )ره( 

منادي معنويت و روحي جديد براي جهان بي روح در عصر حاضر گرديد« 248. 
6.جمعمعنویتوحاكمیت

در قرون جديد و تا پيش از انقالب اس��المي ايران، در ش��رق و غرب جهان امكان 
جمع معنويت و حاكميت يك معما، افسانه و محال بود. برنارد واندويل، از نخستين 
تئوريسين هاي جريان مدرنيزم غرب، مي گويد: »اخالق از حاكميت جداست و اين دو 
مقوله هيچ سازگاري با هم ندارند. و با آنچه كه در اخالق به عنوان فضيلت اخالقي 
نام برده مي شود نمي توان جامعه و حكومت را اداره كرد.« وي تصريح مي كند كه اگر 
بنا باشد همه انسان ها اهل زهد، توكل، ايثار و شجاعت باشند، ديگر نمي توان نظام 
اجتماعي بنا نمود و حكومت تشكيل داد. فلسفه سياسي مدرن نيز مبتني بر همين 

مفروضات ش��كل گرفته و دنيا را تحت سيطره شوم خويش قرار داد. 249اما انقالب 
اسالمي اين معادله را در دنيا به هم زد و با طرح حيات معنوي و باطني براي بشريت، 
و ارائه مدل دقيق و كارآمد حكومت اسالمي در پاسخگويي به نيازهاي همه جانبه 
انسان، عماًل حيات تك ساحتي و تك بعدي غرب را به چالش كشيد. از اين رو امروزه 
نه تنها ديگر سكوالريسم به عنوان نظريه مطلوب نيست بلكه رويكردي گسترده 
نسبت به دخالت دين در سياست، در جهان شكل گرفته و بسياري از سرزمين هاي 
اس��المي به دنبال تشكيل حكومت اسالمي مي باش��ند اين خود زمينه ساز انقالب 

جهاني مهدي است. 
7.جنبشهاياسالميورهایيبخشمعاصر

انقالب اسالمي از يك سو سبب روي آوردن مردم جهان به دين، رشد گرايش هاي 
معنوي و تضعيف انديش��ه هاي مادي گرايانه شد و از سوي ديگر، به الگوي مبارزه 
ي مردم س��تم ديده در مناطق گوناگون جهان تبديل گش��ت. براي مثال، پس از 
پي��روزي انقالب اس��المي، »الهيات رهايي بخش« به معناي پن��اه بردن مردم به 
كليسا براي رهايي از مشكالت اجتماعي و سياسي، در امريكاي التين رشد كرد و 
شمار انجمن هاي مسيحي سياسي، افزايش چشم گيري يافت. 250 انقالب اسالمي، 
كشورهاي افريقايي را نيز تحت تأثير قرار داد. نلسون ماندال رهبر كنگره ملي آفريقا 
و اولين رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي پس از رهايي از آپارتايد، در جريان سفر به 
ايران اظهار داشت: انقالب اسالمي ايران تحت رهبري امام خميني اميدهاي فراواني 
را براي قيام مردم آفريقاي جنوبي در مبارزه با بي عدالتي به همراه داشته است و بدون 
ترديد تاريخ هرگز نقش ايران اسالمي را فراموش نخواهد كرد«. 251 دكتر ژيل كيپل 
Dr. Gilles Kepel( (، جامعه شناس فرانسوي و استاد كرسي مطالعات عربي در 
مركز پژوهشهاي بين المللي پاريس، طي سخنراني خود در كنفرانس »اروپاي اديان «، 
در اكتبر 1994 در وين، تاييد كرد: تفكر ديني در فرانسه، بويژه دربين مسلمانان، احيا 
شده و »جوانان مسلمان كه در اروپا متولد شده اند، نيروهاي فعال نويني را به صورت 
هسته هايي بوجود آورده اند كه بين اراده براي ماندن و تبعيض در نوسانند«. وي به 
طور ضمني اثرگذاري نقش امام خميني را در احياي تفكر ديني در مسلمانان اروپايي 
تاييد مي كند و مي نويسد: مسلمانان اروپايي به خاطر ماجراي سلمان رشدي و حجاب 
اس��المي، يك حركت اخالقي و اجتماعي را آغاز كرده اند«. دكتر گوتفريد ش��ايبر، 
معاون انستيتوي اصول الهيات مسيحي، در كتاب خود تحت عنوان »پاسخ صريح« 
252 )1984( مي نويس��د: »آنچه ناظران امروزي اوضاع در ايران را كامال شگفت زده 

مي كند، وفاداري بالقيد و شرطي است كه ملت در قبال آيت الل ابراز مي نمايد. البته 
اين واقعيت بدون يك استدالل و برهان كالمي براي چنين حاكميتي قابل توجيه 
نيست. جالب است گفته شود كه در اين نقطه، بنيادگرايي يا به اعتبار مفهوم متعارف 
كنوني، بنيادگرايي نيست؛ زيرا در عرف امروزي، بنيادگرايي معني پذيرش بي چون 
و چراي ساختار فكري ناسازگار با زمان را مي دهد، در حالي كه )امام( خميني انتقال 
يك الگوي فكري موجود را با عنايت به اوضاع زمان و سنجش با معيارهاي كالمي 

اسالم انجام داده است «. 253 

ب.دستاوردهايفرهنگي
انقالب اس��المي ايران، انقالبي ارزشي و معنوي است، انقالبي براي خدا ومعنويت 
كه تح��ول روحي و فرهنگي عظيمي در آحاد ملت ايران به وجود آورد. جايگزيني 
ارزش��هاي اصيل اس��المي به جاي معيارهاي مبتذل گذش��ته، تحول فرهنگي و 
اخالقي نسل جوان، افزايش روحيه تالش و اعتماد به نفس در مردم و اقشارجوان و 
تحصيلكرده جامعه، ازجمله دستاوردهاي فرهنگي انقالب اسالمي به شمار مي روند. 
تحول فرهنگي و اخالقي نسل جوان از ره آوردهاي انقالب اسالمي است جوانان 
مسلمان به عنوان بخش فعال جامعه، در تمام رويدادهاي انقالب اسالمي حضوري 
چش��مگير داشتند انقالب اس��المي از اين جوانان، نسلي مسئوليت پذير، سرشار از 
ايمان و خودباور ساخت كه در صحنه ها و نهادهاي مختلف جامعه، مشاركتي سازنده 

مباني نظام سياسي اسالم
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دارند. 
 

1.رشدعلميوآموزشي
به عنوان نمونه، در حالي كه در سال 1355، نسبت با سوادان به جمعيت 6 ساله و 
بيشتر، 47. 47 درصد بوده است، در سال 1385، تعداد باسوادان به 85 درصد جمعيت 
كشور رسيده است. طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل )يونسكو(، چندين بار 
ايران را به عنوان يكي از موفق ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي، معرفي 
كرده است. موفقيت هر ساله دانش آموزان ايراني در دست يابي به مقامات جهاني در 
المپيادهاي علمي، در رشته هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر 
و... در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي، يكي از شواهد رشد و توسعه علمي كشور 
در س��ال هاي پس از انقالب اس��ت؛ 3 بار مقام اول جهاني )المپياد شيمي 1374 و 
1375، المپياد رياضي 1377(، 2 بار مقام دوم جهاني )المپياد فيزيك 1378 و المپياد 
شيمي 1380( و 2 بار مقام سوم جهاني )المپياد فيزيك در سالهاي 1374 و 1377( 
از دس��ت آوردهاي دانش اموزان ايراني اس��ت. حاصل شركت ايران در المپيادهاي 
جهاني دانش آموزي در طي سالهاي 1366 تا 1380 در رشته هاي رياضي، فيزيك، 
كامپيوتر، شيمي و زيست، 57 مدال طال، 92 مدال نقره و 58 مدال برننز بوده است. 

254

از جهت رش��د كمي، در حالي كه تعداد دانش��جويان دانش��گاههاي كشور قبل از 
انقالب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي كرد، امروزه به بيش از 3 ميليون نفر رسيده 
است. كشوري كه در سال 56 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك خارجي 
)ازكش��ورهاي در حال توسعه اي هم چون هند، بنگالدش، پاكستان و...( بوده هم 
اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر )و به تبع آن با نيازي بيش��تر به پزش��ك( با مازاد 
پزشك روبروست در زمينه ي پزشك متخصص نيز از رقم 7000 نفر در سال 57 به 

رقم 72792 نفر-بيش از 10 برابر- رسيده كه آمار كم نظيري است. 255
ساالنه هزاران بيمار خارجي براي مداواي بيماري هايي مانند ناباروري، بيماري  هاي 
دهان، دندان و انواع جراحي ها به كشورمان سفرمي كنند. خوشبختانه ايران در زمينه 
جراحي و پيوند قلب و ريه پبش��رفت  هاي قابل مالحظه اي داش��ته است . ساالنه 
15000 عمل قلب در كش��ور انجام مي ش��ود كه ايران را در اين خصوص جزو 10 
كشور برتر جهان قرار داده است . ايران در زمينه جراحي و پيوند سرخرگ زير قفسه 

سينه و عمل قلب بازموفقيت  هاي مهمي را ثبت كرده است 
هم اكنون ايران جز ده كشور اول دنيا در زمينه پيوند اعضاي بدن هم است . امروزه 
بيش از 80 مركز پيوند اعضا چون قلب، كليه، كبد، مغز استخوان، ريه و غيره در ايران 
فعال هستند. مطابق آمار در 25 سال اخير حدود 25 هزار پيوند كليه در كشور انجام 
ش��ده كه از اين لحاظ ايران در رديف كشور  هاي پيشرفته محسوب مي شود. ايران 
در زمينه جراحي الپاروسكوپي مقام سوم جهان را كسب كرده است. در حال حاضر 

جراحي پيوند كليه بدون ايجاد برش در ايران انجام مي شود. 
 در خصوص رشد كيفي دانشگاه ها نيز بايد يادآور شد كه در سال تحصيلي 58-59، 
دانشجويان دوره هاي دكترا، 452 نفر بودند؛ در حالي كه اين عدد در سال تحصيلي 

88-87 به بيش از 15 هزار نفر بالغ شده است. 256
دس��تاوردهاي بزرگ علمي در برخي دانش هاي نوين، همانند سلول هاي بنيادين، 
ايران را در سطح مترقي ترين كشورها در اين زمينه قرار داده است. هم اكنون از نظر 
در رتبه بندي هاي بين المللي، كش��ور ما در نمايه SCOPUS رتبه 21 را در بين 
147 كشور دنيا، در ESI رتبه 40 و همچنين در ISI رتبه 34 را دارد. 257 بر اساس 
شاخص هاي مقاالت ISI كه گروه آمريكايي و كانادايي انجام دادند مشخص شده 
كه در طول سه سال گذشته رشد ميانگين توسعه علمي در ايران 11 برابر افزايش 
يافته و در طي 15 سال اخير با آمار 14/4 درصد در تمام زمينه ها از جمله فناوري هاي 
نانو رشد چشمگيري داشته اس��ت. از لحاظ ارائه تعداد مقاالت ISI از نظر كيفيت 
مقاالت ايران رشد چشمگيري داشته و در منطقه مقام نخست را از نظر توسعه علمي 

دارد به طوري كه در زمينه فناوري نانو هم اكنون از نظر تعداد مقاالت از كشور تركيه 
نيز باالتر هستيم. 258 پيشرفت هاي علوم پزشكي كشور در عرصه بين المللي، از 
سال 2000 تا 2010، 68 درصد انتشارات Medline مربوط به گروه پزشكي است 
و جاي افتخار براي دانشگاه علوم پزشكي تهران است كه 45 درصد اين انتشارات 

از اين دانشگاه است. 259
 

2.فناوري
با وجود تحريم هاي اعمال شده از سوي دشمنان، هم اكنون كشورمان در بسياري از 
فناوري ها، نه تنها خودكفا شده، بلكه به كشور صادر كننده خدمات فني - مهندسي 
در حوزه هاي صنعت نفت، كشاورزي، بهداشت، سدسازي، تراكتورسازي، هسته اي، 
خودروس��ازي، س��لول هاي بنيادين و...، تبديل شده اس��ت. در عرصه علوم نوين، 
دانشمندان ايراني توانسته اند تا مرزهاي جديد دانش بشري، پيش روند و در مواردي 
نيز توانسته اند از اين مرزها نيز عبور كنند. موفقيت بي نظير دانشمندان ايراني در تهيه، 
انجماد و نگه داري سلول هاي بنيادي جنيني كه پيش از آن در انحصار 9 كشور دنيا 
بود، درمان ناباروري، نارسايي قلب و تالش براي ترميم لوزالمعده و توليد انسولين 
ب��ه منظور درمان بيماري قند )ديابت( براي اولين بار در جهان، از اقدامات كم نظير 
دانشمندان جوان ايراني در عرصه مهندسي ژنتيك است. در عرصه علوم هسته اي، با 
وجود موانع و ممانعت كشورهاي غربي و تحريم تجهيزات دو منظوره- داراي كاربرد 
مشترك در فعاليت ها و تحقيقات هسته اي صلح آميز و غير صلح آميز- امروزه ايران به 
فناوري پيچيده غني سازي اورانيوم دست يافته، به جمع 10 كشور داراي اين فناوري 

نوين در جهان، پيوسته است. 260
همچنين در زمينه فناوري ليزر ايران در خاورميانه اول، در آسيا بعد از ژاپن و در جهان 

در 10كشور توانمند قرار داريم. 261
در حيطه صنعتي، كشوري كه قبل از انقالب تقريباً تمامي كاالهاي صنعتي خود را از 
خارج وارد مي كرده و معدود كاالهاي ساخت داخل نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت 
پاييني برخوردار بوده، هم اكنون در اكثر زمينه ها خود به توليد كننده تبديل ش��ده 
است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با 
مشابه خارجي مي باشد و در برخي از صنايع - همچون صنايع ساختماني - به مرز 

خوداتكايي كامل رسيده است. 
3.صنایعنظامي

ايران كه قبل از انقالب تقريباً تمام تسليحات نظامي خود را از خارج وارد مي كرده 
امروزه در زمره ي يكي از كشورهاي توليد كننده ي تسليحات پيشرفته ي نظامي در 
جهان قرار گرفته و در كنار كشورهايي چون هند برزيل و يوگوسالوي مطرح شده 
است و توليدات خود را به بيش از 30 كشور جهان صادر مي كند. توليد محصوالت 
الكترونيكي و راداري، ادوات و تجهيزات خاص از اين جمله اس��ت. اكنون ايران در 
زمينه ي صنايع زرهي و ساخت انواع نفربر در بين ده كشور برتر دنيا قرار گرفته است. 

به برخي از اقدامات انجام شده در صنايع نظامي اشاره مي كنيم: 
ساخت هواپيماي جنگده ي آذرخش، طراحي و ساخت النچر )پرتاب كننده( چهار 
موشكي با قابليت شليك هم زمان و تك تك، ساخت چرخ بال آموزشي و چرخ بال 
دو موتوره، طراحي و ساخت تانك پيشرفته ذوالفقار و راه اندازي خط توليد انبوه آن، 
ساخت تانك مدرن T 72، طراحي و ساخت خودرو تانك بر )ببر 400(، ساخت انواع 
شناورها و يدك كشها، ساخت زيردريايي و اسكله شناور، ساخت موشك فاتح 110 
)از موفق ترين موشكهاي زمين به زمين در جهان( و موشكهاي دور برد شهاب )با 
سرعتي سه برابر موشك اسراييلي(، راه اندازي خطوط تعميرات اساسي و بازسازي 
هواپيماي نظامي و خودكفايي در زمينه هاي ساخت و يا تعمير بسياري از تجهيزات و 

قطعات نظامي كه در جنگ الكترونيكي كاربرد دارد. 
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4.سلولهايبنیادي
ايران سرمايه گذاري سنگيني در تحقيقات سلول هاي بنيادي كرده است و با وجود 
امكانات محدود آزمايشگاهي و مالي،  اين كشور به عنوان يكي از قدرت هاي علمي 
رش��ته ي سلول هاي بنيادي در آمده اس��ت. حتي با امكانات و زيربناهاي محدود، 
دانشمندهاي ايراني توانس��ته اند در دهه ي گذشته 6 مورد سلول هاي انساني و 8 
مورد س��لول هاي موش را به صورت پانكراس،  قلب و كبد سالم در بياورند. كونراد 
هوچيد لينگر محقق دانشگاه هاروارد در زمينه پيشرفت هاي ايران مي گويد: »خارق 
العاده است كه آن ها با اين امكانات اين كارها را انجام داده اند. به وضوح آن ها در حال 
رسيدن به ما هستند«. ايران دهمين كشور در دنيا است كه توانسته باشد سلول هاي 
انساني را ايزوله كند. و پنجمين كشوري است كه توانسته باشد بر اين سلول ها دستور 
نويسي كند. هوچيدلينگر كه در سال 2008 از تاسيسات تحقيقاتي موسسه رويان 
در ايران ديدن كرد گفت: »متعجب هس��تم كه چه گونه با اين دس��تگاه هاي ساده 
اين چنين فعاليت هايي انجام ش��ده است... ما دستگاه ها را به سادگي از فروشنده ها 

مي خريم، ولي اين ها راهي جز اين كه آن را خودشان بسازند،  ندارند«262
5.انرژيهستهاي

اكنون ايران در حوزه توليد انرژي هس��ته اي، به عنوان هشتمين كشور داراي چرخه 
كامل س��وخت هسته اي در جهان مطرح مي باشد و از اين دانش در راستاي اهداف 
صلح آمي��ز، طب��ق قوانين و مق��ررات آژانس بين المللي انرژي اتم��ي بهره مي برد. 
متخصصان ايراني در سال 1383 موفق به توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم گرديدند 
و ايران به عنوان هشتمين كشور توليدكننده اين محصول استراتژيك دست يافت. 
هم چنين متخصصان ايران توانستند در 2 فروردين 1385 به اورانيوم غني شده 3/6 
درصدي به صورت آزمايشگاهي دست پيدا كنند. به  همين مناسبت روز 20 فروردين 
هر سال "روز ملي فن آوري هسته اي " نام گرفت. اين موفقيت، ايران را به باشگاه 
هس��ته اي جهان وارد نمود. ناگفته نماند كه پژوهش��گاه علوم و فنون هسته اي در 
كشور ش��كل گرفته كه به تربيت نيروهاي متخصص دانشگاهي در زمينه علوم و 
فنون مربوط به گداخت، ليزر، اپتيك، كش��اورزي و دامپزشكي، چرخه سوخت و... 
مي پردازد. توني بلر در مصاحبه خود با ش��بكه بي بي سي در سال 1382، مكنونات 
قلبي آمريكا و اس��رائيل را در ماجراي فعاليت هاي مربوط به انرژي هسته اي ايران 
بيان كرد، وي با صراحت گفت: "ايران چون مخالف سياست هاي اسرائيل در منطقه 
است، ما نمي خواهيم به فنآوري هسته اي مجهز شود. ما روند برنامه ريزي شده اي 
را براي تحت فشارقراردادن ايران در نظر گرفته ايم و آن  را تا رسيدن به نتيجه ادامه 

خواهيم داد ". 
ساالنه 800 هزار نفر در ايران و كساني كه از خارج به ايران براي درمان مي آيند از 

داروهاي مركز تحقيقات هسته اي ايران استفاده مي كنند. 

 
ج.دستاوردهاياجتماعي:

دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه اجتماعي را مي توان در چند مقوله مورد بحث 
قرار داد؛ 

1.محرومیتزدایيازروستاها
بيشتر روستاهاي كشور در دوران پهلوي، فاقد امكانات رفاهي بودند و مردم روستايي 
از لحاظ معيشت در سختي و مشقت بسر مي بردند به دنبال پيروزي انقالب اسالمي 
و فرمان امام خميني)ره( مبني بر كمك به روستائيان و آباداني روستاها، نهاد جهاد 
س��ازندگي شكل گرفت در اين نهاد كه بعدها به دليل عملكرد مثبت و قابل توجه 
آن به وزارتخانه جهاد كشاورزي تبديل شد، جوانان متخصص و انقالبي در مناطق 
روستايي كشور حضور پيدا كرده و به ارائه خدمات زيربنايي نظير آبرساني، راهسازي، 

برق رساني و غيره در روستاها پرداختند. 
از ديگر اقدامات انجام شده براي روستائيان پس از پيروزي انقالب اسالمي، برخوردار 

ش��دن روستاها از امكانات برقراري ارتباط مخابراتي با دنياي خارج از روستاهاست، 
اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به اندازه اي است كه ايران بدليل فعاليتهاي 
گس��ترده براي برخوردار نمودن مناطق محروم روس��تايي از ارتباطات مخابراتي، از 
س��وي يونسكو لوح تقدير دريافت كرده است. به منظور افزايش سطح بهداشت در 
روس��تاها، احداث اماكن بهداش��تي در روس��تاها پس از انقالب اسالمي روند رو به 
رشدي داشته است. در زمينه تعليم و آموزش روستائيان نيز كارنامه انقالب اسالمي 

درخشان است. 
2-توجهبهاقشارمحرومونیازمندجامعه

 در س��الهاي پس از پيروزي انقالب اس��المي يكي از دغدغه هاي مسئولين نظام، 
توجه به اقشار محروم و نيازمند جامعه بوده است. در اين راستا سازمانها و نهاده�اي 
مختلفي در ايران اسالمي براي تامين اجتماعي فعاليت مي كنند نظير؛ كميته امداد 
امام خميني)ره (، طرح شهيد رجايي، جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، 
سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد، سازمان تامين اجتماعي، 

سازمان بيمه خدمات درماني وسازمان بازنشستگي كشور و... 
3-ارتقايجایگاهواقعيزنان

قبل از انقالب اس��المي زنان، اكثر بيس��وادان جامعه را تشكيل مي دادند؛ حكومت 
پهلوي به بهانه تجددگرايي، ديدگاه ابزاري نسبت به زن را ترويج مي كرد با شكل 
گيري انقالب اسالمي، زن به عنوان عنصري سرنوشت ساز و موثر به عرصه هاي 
مختلف راه يافت. پس از انقالب اسالمي، براي زنان اين امكان فراهم شد تا جايگاه 
فردي و اجتماعي خود را بهتر بشناسند و با استفاده از توانمنديها و استعدادهاي خود، 
حضوري فعال در صحنه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي داشته 
باشند. امروزه در عرصه اقتصاد نيمي از نيروي كار در ايران را زنان تشكيل مي دهند 
كه در مشاغل مختلف نظير پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، مهندسي، 
معلم��ي و … حضور دارند. همچنين زنان در حوزه مديريت، بخش��هاي علمي و 

پژوهشي و عرصه فعاليت هاي سياسي حضور و مشاركت فعال دارند. 263
د.دستاوردهاياقتصادي

برنامه هاي عمراني رژيم ش��اه، بر صنايع وابس��ته بويژه صنايع مربوط به كاالهاي 
مصرفي اتكا داشت و نتيجه آن عدم توازني فزاينده بين بخش كشاورزي و بخشهاي 
ديگر اقتصادي بود به گونه اي كه در بخش كشاورزي، توليد محصوالت كشاورزي 
از 1/29 درصد توليد ناخالص ملي در سال 1339 به 1/9 درصد در سال 1356، يك 
س��ال قبل از فروپاشي حكومت پهلوي، تنزل يافت در بخش صنعت نيز باتوجه به 
بيگانگي صنايع مورد حمايت حكومت پهلوي با اقتصاد ملي و عدم توجه به نيازهاي 
داخلي كشور، وابستگي اقتصاد كشور به غرب روز به روز افزوده شد براساس برخي 
برآوردها، تا س��ال 1357، سي درصد جمعيت كشور را خانوارهاي ثروتمند تشكيل 
مي دادند كه معادل 90 درصد كل درآمد كشور را به خود اختصاص داده بودند و 70 
درصد بقيه تنها 10 درصد درآمد كشور را در اختيار داشتند. با اجراي استراتژي هاي 
نادرس��ت رژيم پهلوي نظير اصالحات ارضي، بخش كش��اورزي فراموش ش��د و 
بيشترين سرمايه گذاري و امكانات كشور در بخش صنعت و صنايع متكي به واردات 
صورت گرفت كه همين امر باعث فاصله گرفتن امكانات شهري و روستايي بود كه 
پيامد آن مهاجرت روزافزون روستائيان به شهرها بود. بنابراين در سال 1357، سال 
پيروزي انقالب اسالمي، كشور با يك اقتصاد »بيمار« كه با تورم بيش از 16 درصد، 

استقراض خارجي، كسري بودجه و كاهش توليد ناخالص ملي روبرو بود. 
حال كه تا حدودي با وضعيت اقتصاد كشور در آخرين سالهاي حكومت رژيم پهلوي 
آشنا شديم، بهتر مي توانيم به دستاوردهايي كه انقالب اسالمي در حوزه اقتصاد داشته 

است، بپردازيم؛ 
يكي از اهداف مهم انقالب اس��المي در حوزه اقتصاد، توجه به قشر نيازمند جامعه 
بويژه مردم محروم روستا، تامين استقالل اقتصادي، رفع بيكاري و تامين اجتماعي 
بود. انقالب اسالمي در سالهاي اوليه به اهدافي كه اشاره شد، پرداخت. در سالهاي 
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بعد انقالب اسالمي اهدافي از جمله رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش 
كشاورزي، تربيت نيروي انساني، استفاده بهينه از منابع طبيعي، كشور و تالش در 
جهت تحقق عدالت اجتماعي را دنبال كرد و توانست در پايان برنامه هاي پيش بيني 

شده، به رشد قابل توجهي در برنامه هاي توسعه خود دست يابد. 
انقالب اسالمي در ادامه برنامه هاي توسعه اقتصادي خود، تالش خود را براي مهار 
تورم، اصالح نظام مالياتي، توس��عه عمران روستايي، اشتغال زايي و آموزش نيروي 
انس��اني متمركز كرد. بايد واقعيت را پذيرفت كه امروز با وجود همه كاس��تي ها و 
ضعف هايي كه در حوزه اقتصاد كشور وجود دارد، اما دولتمردان جمهوري اسالمي 
ايران طي س��الهاي پس از پيروي انقالب اسالمي به موفقيت هاي مختلفي دست 
يافته اند و اقتصاد »بيمار« س��ال 57 را امروز به يك اقتصاد »پويا« و در حال رشد 

تبديل كرده اند. 
اكنون ايران اسالمي، با درايت رهبر معظم انقالب اسالمي و با كوشش دولتمردان، 
كارشناسان اقتصادي و نخبگان كشور س��عي دارد با پرداختن به »چشم اندازه 20 
ساله«، كشور را به جايگاه اول اقتصاد در منطقه ارتقا دهد. براي آنكه به دستاوردهاي 
انقالب اس��المي در حوزه اقتصاد واقف ش��ويم، به دستاوردهاي مهمي كه انقالب 

اسالمي تنها در بخش كشاورزي داشته است، مي پردازيم: 
دستاوردهايانقالباسالميدربخشكشاورزي

 تا پيش از پيروزي انقالب اس��المي به دليل سياس��تهاي نادرس��ت رژيم پهلوي، 
كش��اورزي كشور با ورشكس��تگي روبرو بود بس��ياري از محصوالت استراتژيك 
كش��اورزي نظير گندم و برنج از خارج وارد مي شد و كسري فزاينده مواد غذايي به 

تورم قيمت اين مواد در داخل كشور منجر شده بود. 
پس از پيروزي انقالب اس��المي، عليرغم مشكالت بسياري كه كشور در سالهاي 
نخس��ت ب��ا آن روبرو بود � نظير آش��وبهاي گروههاي ضد انق��الب، تحريم هاي 
اقتصادي ايران توس��ط غرب و نيز جنگ تحميلي هشت س��اله عراق عليه ايران، 
بخش كشاورزي همواره يكي از بخشهاي اقتصادي مورد توجه دولتمردان جمهوري 
اس��المي ايران بوده اس��ت به گونه اي كه امروزه بالغ بر 90 درصد از نياز كشور به 
محصوالت كشاورزي در داخل تامين مي شود پس از پيروزي انقالب اسالمي و به 
دنبال تاكيدات بنيانگذار كبير انقالب اس��المي، حضرت امام خميني )ره (، مبني بر 
ضرورت خودكفايي كشور در زمينه محصوالت استراتژيك نظير گندم، برنج و جو، 
حركتهاي قابل توجهي در راستاي توليد اين محصوالت صورت گرفته است مثال در 
زمينه گندم، با سرمايه گذاريهاي مناسب انجام شده، ميزان توليد آن نسبت به قبل 
از انقالب اسالمي 3 برابر شده و بالغ بر 13 ميليون تن مي باشد. توليد برنج، دومين 
محصول استراتژيك و پرمصرف كش��ور )پس از گندم (، رشدي بالغ بر 52 درصد 
نسبت به قبل از انقالب اسالمي داشته است كه تا حد بسيار قابل توجهي از واردات 

آن كاسته شده است. 
طي سالهاي پس از انقالب اسالمي، عليرغم دو برابر شدن جمعيت ايران و افزايش 
مصرف سرانه، با خودكفايي كشور در بخش دام و تامين مواد غذايي، واردات اقالمي 
نظير گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شير قطع شده است. يكي از دستاوردهاي مهم 
انقالب اس��المي در بخش كش��اورزي، خودكفايي در توليد محصوالت باغي بوده 
است. امروزه مركبات، انار، كيوي، انبه، خرمالو و يا محصوالتي همانند پسته، زعفران، 
كشمش، همچنين ميوه هايي همچون هلو، شليل، زردآلو و سيب و انواع سبزيجات 
از ايران به كش��ورهاي مختلف صادر مي ش��ود. ش��ايان ذكر است ايران نخستين 
توليدكننده محصوالتي نظير پسته، زعفران و انار در جهان است. در سالهاي اخير نيز 
با توجه به توانمنديهاي بالقوه ايران براي توليد ارزان، قيمت و نزديكي به بسياري از 
بازارهاي مصرف، صنعت گل و گياه مورد توجه بخش دولتي و خصوصي كشور قرار 
گرفته است در اين راستا مسئولين كشور برآن هستند با استفاده از فن آوري جديد، 

توليدكنندگان اين بخش را ياري دهند. 
همچنين در زمينه جنگل و مرتع، س��طح جنگل كاري و احياي جنگلها نسبت به 

قبل ازانقالب اسالمي 2 برابر شده است. امروزه دولتمردان جمهوري اسالمي ايران 
با در پيش گرفتن سياستهاي حمايتي ازجمله تامين به موقع تسهيالت، خريدهاي 
تضميني، حمايت از خس��ارت ديدگان خشكس��الي و گس��ترش بيمه محصوالت 
كشاورزي و دامي، سعي در حمايت هرچه بيشتراز توليد كنندگان بخش كشاورزي 

دارند. 
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران بين المللي، ايران پس از انقالب از حيث اقتصادي 
با قبل از آن قابل مقاسيه نمي باشد چرا كه در طي سه دهه از انقالب توانسته است 
همچنان به رشد و بالندگي خود ادامه و بسياري از شاخص ها را در اين زمينه به نفع 
ملت ايران، مثبت نمايد. بانك جهاني در يك گزارش مقايس��ه اي مي نويسد: طي 
س��الهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، سطح فقر كاهش يافته، زندگي مردم به 
سطح رفاه مطلوبي رسيده و فاصله ي طبقاتي نيز كاهش يافته است. ضريب جيني 
نشان دهنده سطح نابرابري درآمدي در يك كشور است كه هرچه اين رقم بيشتر 
باش��د داللت بر نابرابري بيشتر دارد. ضريب جيني در ايران قبل از انقالب بيش از 
45 بوده اس��ت كه اين رقم در 15 س��ال بعد از جنگ تحميلي به 43 كاهش يافته 

است. 264
آمار 2 شاخص ضريب جيني و سهم 10 درصد ثروتمندترين به10درصد فقيرترين 
كه مهمترين شاخص هاي اندازه گيري توزيع برابر درآمد در يك كشور هستند، بيانگر 
نتيجه بخش بودن رويكرد عدالت محورانه دولت در عرصه اقتصادي كش��ور است. 
البته الزم به ذكر اس��ت كه موفقيت دولت در بهبود توزيع عادالنه درآمد و كاهش 
فاصله طبقاتي در سال 1387 به معناي رسيدن جامعه ايراني به وضع مطلوب نيست. 
هرچند توزيع عادالنه درآمد در كش��ور در مقايسه با س��ال هاي پس از انقالب، در 
دولت كنوني به بهترين وضع رسيده است، اما همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب 
و كاس��تن از فاصله طبقاتي، راه بسياري در پيش است كه دولت عدالت محور خود 
را مكلف به تداوم سياس��ت هاي عدالت طلبانه براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور و 
كاهش ناعدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي مي داند و اميد مي رود طي سال هاي آتي 
شاهد موفقيت بيشتر كشور در بهبود توزيع عادالنه درآمد باشيم. علت موفقيت دولت 
توزيع تسهيالت بانكي به سمت مناطق محروم و روستاهاي كشور، واگذاري سهام 
عدالت به ميليون ها نفر از كشاورزان، روستائيان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت 
سود آن به بخش زيادي از دريافت كنندگان سهام عدالت، افزايش 3/3برابري متوسط 
حقوق بازنشس��تگان در سال 87 نسبت به سال 83، رشد افراد تحت پوشش بيمه 
اجتماعي از 9 / 6 ميليون نفر به 8/8 ميليون نفر در دولت نهم، رشد پلكاني معكوس 
حقوق كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي، 17برابر شدن واگذاري مسكن براي 
مددجويان و معلوالن جامعه هدف سازمان بهزيستي نسبت به دولت هشتم، 4 برابر 
شدن اهداء جهيزيه به خانوارهاي كميته امداد و بهزيستي، رشد 7 / 2برابري شمار 
معلوالن برخوردار از خدمات توانبخشي، 137برابر شدن معلوالن تحت پوشش بيمه 
تكميلي، 4 / 3 برابر شدن بودجه حمايتي دولت در سال 87 نسبت به سال 83، 3 برابر 
شدن خدمات ارائه شده به كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح در دوره سال هاي 
84-86 نسبت به دوره 81-83، رشد 7برابري احداث و نوسازي خانه هاي روستايي 
در 3 سال اول فعاليت دولت نهم نسبت به 3 سال آخر دولت هشتم، رشد 3/ 3ميليون 
نفري افراد تحت پوشش شبكه آب شرب بهداشتي شهري، كمك به راه اندازي 77 
هزار تعاوني در س��طح كشور و رش��د 5 / 2 برابري وام هاي اختصاص داده شده به 
تعاوني ها نس��بت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزايش تعداد بيمارستان هاي 
فعال در سطح كش��ور، راه اندازي بيش از 2هزار فضاي ورزشي بويژه در روستاها و 
مناطق محروم، 5 / 3برابر شدن واگذاري تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، 
ايجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوري اطالعات در روستاهاي كشور كه 6 برابر دوره 
مشابه دولت هشتم بود، بهره مندي 7هزار روستا از خدمات بانكي پست بانك، رشد 
36درصدي خانوارهاي بهره مند از گاز و رش��د 3برابري تعداد روستاهاي بهره مند از 
گاز از مهمترين اقداماتي بود كه دولت نهم در راس��تاي توزيع عادالنه درآمد كشور 
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انجام داد كه نتيجه همه آنها افزايش رفاه و توان اقتصادي اقشار كم درآمد و ضعيف 
جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادي نيز اين نتيجه در 

شاخص ضريب جيني نمود يافته است. 265 
هـ.خدمات

1-بهداشت	و	درمان
يكي از اهداف انقالب اسالمي، باال بردن سطح سالمت و ايجاد شرايط الزم براي 
دسترس��ي عادالنه و فراگير آحاد مردم به خدمات بهداشتي درماني مناسب بود. به 
همين منظور از آغاز انقالب اس��المي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از 
جمله وزارتخانه هاي فعال ايران سعي در حفظ تامين و ارتقاء سالمت مردم جامعه 
داشت و براي رسيدن به اهداف خود اقدام به تامين نيروي انساني ورزيده، تاسيس 
مراكز درماني و ساخت بيمارستان ها، ارتقاء سطح كيفيت تجهيزات پزشكي و نيز 
دادن آموزش و باال بردن سطح آگاهي مردم نسبت به بيماريها و آموختن روشهاي 

پيشگيري ازآنها كرد. 
پس از انقالب اسالمي تعداد دانشكده هاي گروه علوم پزشكي و نيز اعضاي هيات 
علمي اين دانشكده ها روند رو به رشدي يافت. درنتيجه بر ظرفيت پذيرش دانشجو 
در رشته هاي مختلف پزشكي به طور چشمگيري افزوده شد تا نياز كشور به پزشك 
برآورده شود. يكي از دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي در زمينه بهداشت، تاسيس 
شبكه هاي بهداشتي- درماني به منظور كمك رساني به مردم است كه از كوچكترين 
روستاها تا شهرهاي بزرك كشور را تحت پوشش درماني قرار مي دهند اين شبكه ها 
همراه با بيمارس��تانها و پلي كلينيك هاي تخصصي و بيمارستانهاي دانشگاهي با 
خدمات فوق تخصصي، مراكز بهداشتي- درماني كشور را تشكيل مي دهند. يكي از 
امور مهم و حس��اس در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دارو و مسائل 
مربوط به آن اس��ت. مروزه بيش از 95 درصد از نياز دارويي كش��ور، در داخل كشور 
توليد مي شود درحاليكه اين رقم قبل از انقالب اسالمي تنها 25 درصد بوده است. 
بهداش��ت يكي از شاخص هاي توسعه كشورها به شمار مي رود و امروزه پيشگيري 
بيش از درمان مورد توجه قرار دارد ازاين رو مسئوالن بهداشت ايران پس ازپيروزي 
انقالب اسالمي، طي طرحهاي گسترده واكسيناسيون نظير واكسيناسيون فلج اطفال، 

ديفتري، كزاز و از بسياري از بيماريهاي مسري پيشگيري كرده اند. 
يكي از شاخص هاي متعارف توسعه يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. 
مرگ كودكان زير يك س��ال در يك هزار تولد زنده3 از 111 نفر در سال 1356 به 
حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده، به عبارت ديگر چهار برابر كاهش داشته است، 
به همين جهت طي سال هاي اخير سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را با عنوان 
موفق ترين كش��ور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده 
اس��ت. كاهش مرگ مادران، ناشي از عوارض باروري5 از 237 نفر در هر صد هزار 
تولد زنده در س��ال 1355 به حدود 37 نفر در س��ال 1380 رس��يده يعني 6/5 برابر 
كاهش يافته است. از ديگر شاخص ها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس 
اعالم مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي 20 سال اخير )از سال 
1360 تا 1380( حدود ده سال افزايش يافته يعني از 60 سال به 70 سال ارتقا يافته 

است. 266
در جهت تحقق اصول 3 - 29 و 43 قانون اساسي مبني بر محوري شناختن سالمت 
انس��ان و مكلف بودن دولت در بسيج تمامي امكاناتش جهت سالمت افراد كشور، 

امروزه بيش از 92 درصد جمعت كشور زير پوشش بيمه قرار دارند. 
2.	گسترش	آبرساني	

تعداد س��دهاي مخزني كه پيش از انقالب اسالمي ساخته شده 13 سد بوده كه با 
س��اخت 59 سد اين تعداد به 72 سد در سال 77 مي رسد. با ساخت 68 سد ديگر و 
ورود سپاه پاسداران و احداث سدهاي بزرگي چون سد كرخه به عنوان بزرگترين سد 
خاورميانه تعداد سدهاي در حال ساخت در سال 84 به 85 سد رسيد و اكنون قريب 

به 100 سد در حال ساخت مي باشد. 

تعداد جمعيت شهري تحت پوشش آب ش��هري در سال 57، 13100000 نفر كه 
نسبت به جمعيت كل كشور 6/74درصد بوده اين رقم در سال 67 به 25100000 
نفر مي رسد كه 4/86 درصد جمعيت مي باشد. در سال 77، 36940000 نفر معادل 
5/95 درصد جمعيت كل كشور تحت پوشش قرار مي گيرند. اين رقم در سال 84، 

46190000 نفر بوده كه در سال 87 به 49 ميليون نفر مي رسد. 
3.برق

ظرفيت اسمي توليد برق در ابتداي انقالب اسالمي 7024 مگاوات به 24437مگاوات 
در سال 77 رسيده است. اين رقم در سال 84 به 41 هزار مگاوات افزايش يافته و در 
حال حاضر به 50 هزار مگاوات رسيده است. تعداد مشتركان برق در سال 57، سه 
ميليون و 399 هزار مشترك بوده كه در سال 67 به 8 ميليون و 828 هزار مشترك 
افزايش يافته. در سال 77 به 14 ميليون و 127 مشترك مي رسد. اين رقم در سال 
84 به 19 ميليون و 625 هزار مش��ترك و در س��ال 87 به 21 ميليون و 513 هزار 
مشترك رسيده است. تعداد روستاهاي داراي برق در سال 57، كمتر از 4500روستا 
بوده كه در سال 70 به 25 هزار و در سال 76 به 44 هزار روستا رسيده اين رقم در 
سال 84، 49 هزار و در سال 87 به 51 هزار روستا رسيده است. كشور ما در بسياري 
از ش��اخص هاي برق دنيا نقش اول منطق��ه را دارد و در توليد نامي و تبادل انرژي 

الكتريكي باالترين مقام منطقه را داريم. 
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فصل پنجم
امامورهبري

مروريبرابعادشخصیتيومدیریتيحضرتامامخمیني)ره(
عليرضا	محمدي

حضرت امام خميني)ره( پ�س از انبياء بزرگ الهي و مع�صومان )ع(، از كم نظيرترين 
و ممتازترين ش��خصيت هاي تاريخ بشريت اس��ت كه با انديشه هاي بلند الهي  و 
تالش هاي صادقانة خويش مس��ير تاريخ را دگرگون كرده و س��ر منشاء تحوالت 

عظيمي در ايران و جهان گرديد. 
جامعیتعلمي

امام خميني) ره(  فيلسوفي الهي، عارفي رباني، فقيهي اصولي و مرجع تقليد مردم و 
در عين حال رهبر انقالب اسالمي و بنيانگذار جمهوري اسالمي در ايران بود. امام 
به خاطر استعداد، شايستگي ها و موهبت هاي بي كران الهي به فراگيري بسياري از 
معارف و علوم اسالمي پرداخت و در آن ها تخصص ويژه و مهارت كامل پيدا كرد. 
دو ويژگي برجس��ته در مورد مطالعات و تحصيالت امام در خور توجه است ؛ يكي 
از آنها جامعيت علمي و تنوع دروس مورد تحصيل ايش��ان است ؛ بدين بيان كه او 
ضمن تحصيل دروس فقهي متعارف , به آموختن و مطالعه متون عرفاني , كالمي , 
سياسي , ادبي , نجومي و هيئت جديد و قديم پرداخته و  با مباني فلسفه غرب آشنا 
و با مباحث فلس��فه اسالمي تسلط كامل داشت. امام پويايي فقه و اصول را الزمه 
نگرش اجتهادي مي دانست و معتقد بود كه عنصر زمان و مكان نقشي بس تعيين 

كننده در اجتهاد دارند . 
جامعيت علمي امام را مي توان در آثار علمي بر جاي مانده از ايشان به نيكي مشاهده 
كرد كه اغلب در س��نين جواني به نگارش در آمده اند ؛ نظير ش��رح دعاي س��حر, 
مصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه ، و همچنين سر الصلوه , چهل حديث , حديث 
جنود عقل و جهل ، المكاسب , الطهاره , الرسائل , البيع ، تحرير الوسيله267 كشف 

االسرار268 و حكومت اسالمي و واليت فقيه و ... . 269 
حضرت امام در قلمرو فلسفه و حكمت و عرفان نيز، بسيار زبردست، نيرومند، صاحب 
مبنا و متخصص بود .270 و اين جامعيت علمي و بينش فلسفي امام و تبحر در آن 
باعث پيچيدگي هرچه بيشتر ذهن وي شده و ايشان را از ساده انديشي ها مصون مي 
داشت. برخورد صحيح امام با مسايل بغرنج  سياسي در طول مبارزه و عدم ارتكاب 
اشتباهات فاحش از جانب ايشان ، عالوه بر تأييدات الهي  از اين ويژگي امام نشات 

مي گرفت .
حضرت امام طي سالهاي طوالني در حوزه علميه قم به تدريس چندين دوره فقه ، 
اصول ، فلسفه ، عرفان و اخالق اسالمي همت گماشت . و از بركات سال ها تدريس 
ايشان تربيت صدها و بلكه به اعتبار مدت طوالني- هزاران عالم و فرزانه اي بوده 
است كه هر يك روشني بخش حوزه هاي  علميه و راهبر مصادر امور انقالب و نظام 

جمهوري اسالمي بشمار مي روند.271
ويژگي برجسته ديگر حضرت امام  , سخت كوشي و تالش امام در مطالعه و تدريس 
است . براي مثال , دختر ايشان در اين زمينه مي گويد : »مطالعه ايشان بسيار زياد بود 
؛ به گونه اي كه وقتي وارد اتاق مي شدم , مي ديدم در كتاب گم شده است . ايشان 

مي نشست و يك ميز جلويش و پيرامون او نيز به بلندي يك متر كتاب بود .«272 
بعدعرفاني

آنچه حضرت امام را به عنوان رهبري ممتاز و بي نظير كرده بود ، مجموعه اي از 
ويژگي هاي فردي ، اجتماعي سياسي و عرفاني ايشان بود . او تربيت و تزكيه را مقدم 
بر تعليم و آموزش مي ديد و معتقد بود كه دانش با همه ش��رافتش آنگاه كه توأم با 
تزكيه نفس نباشد همچون ابزاري در خدمت هدف هاي شيطاني به كار گرفته خواهد 
شد. امام موحدي بود كه با اتصال به خداوند متعال ديگر قدرت ها را ُخرد مي ديد و 

از اين بابت هيچ نگراني به خود راه نمي داد .273

عرفان امام خميني، مبتني بر آيات قرآني، احاديث بزرگان دين و آموخته هاي عمل 
اولياي خدا و در چارچوب ش��رع مطهر اس��الم بود ؛ ايشان با تصوف منفي كه دين 
وآيين را ذكر و ورد منحصر كرده و پرهيز از انجام مسووليت هاي سياسي و اجتماعي 
را ترويج نمايد به شدت مخالف بود. ايشان در زندگي فردي از جواني به سير و سلوك 
معنوي و جهاد اكبر پرداخته بود و پس از اين مراحل وارد صحنه سياسي گرديد.274 
و بر اين اساس خلوص امام در جميع جهات عامل كمك ها و راهنماييهاي خداوند 
متعال در مقاطع حس��اس بود و اي��ن امر باعث مي گرديد صحيح ترين تصميمات 

سياسي را در حساسترين مقاطع اتخاذ نمايد.
بعداخالقيورفتاري

ويژگ��ي هاي عرفاني ، كم��االت روحي  و علمي حضرت ام��ام در زندگي فردي 
و اجتماعي و سياس��ي وي تاثيرات به س��زائي نهاده بود . جالبترين ويژگي زندگي 
شخصي امام ، صميميت و رفتار با اطرافيان از موضعي برابر- در مقابل رابطه خشك 
و اقتداري- است ايشان نگاه حقارت آميز به بندگان خدا و ناچيز شمردن اعمال مردم 
را از مظاهر عجب و باعث هالكت انسان مي دانست275 و خود نيز در برخورد با انسان 
ها و حتي كودكان ، به كرامت انساني آنها احترام بسيار مي نهاد . امام هيچ گاه از 
كسي تقاضاي شخصي نمي كرد و از محول كردن انجام امور خود به ديگران نيز 
خود داري مي نمود. در تمام مدت تدريس ، در برابر ش��اگردان دو زانو و مودب مي 
نشست .276 در سالم گفتن بر همه سبقت مي گرفت و پيش از نشستن همسر بر 
سفره ، هرگز دست به غذا نمي برد .277 رعايت حقوق ديگران نيز در همه برخوردهاي 
امام ديده مي شد ؛ به آشپز منزل خود تأكيد مي كرد مبادا به دليل انتساب به ايشان 
، مردمي كه در صف نانوايي ايستاده اند ، نوبت خود را هرچند داوطلبانه به او واگذار 
كنند . حداكثر وسواس را به خرج مي داد تا از همه ساكنان خانه هايي كه در جماران 
به دليل سكونت ايشان تخليه شده بود ، رضايت بگيرد .278 ساعات بچه داري شبانه را 
با همسر خود تقسيم مي كرد . هنگام برخاستن براي نماز شب ، از چراغ قوه استفاده 

مي كرد تا مبادا با روشن كردن چراغ اتاق موجب مزاحمت براي ديگران شود .279
سادهزیستي

از ديگر ويژگي هاي مهم حضرت امام  س��اده زيس��تي ايشان بود ؛ يكي از بهترين 
راهكارهاي مبارزه با استكبار و ابرقدرت ها را »ساده زيستن« مي دانستند به طوري 
كه مي فرمودند: »اگر بخواهيد بي خوف و هراس در مقابل باطل بايس��تيد و از حق 
دفاع كنيد و ابر قدرتان و سالح هاي پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاي آنان در 
روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان بدر نكند، خود را به »ساده زيستن« عادت دهيد 
و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد... چرا كه با زندگاني اشرافي و 

مصرفي نمي توان ارزش هاي انساني و اسالمي را حفظ كرد«.280
ساده زيستي و قناعت امام در ايجاد جاذبه ميان طلبه ها و ساير اقشار نقش بسزايي 
داشت . براي مثال او در حالي زمستان را به سر مي برد كه ديوار يكي از اتاق هاي 
خانه اش خراب شده و خانواده اش همچنان در آن خانه زندگي مي كردند ؛ در زمان 
جنگ گاه در خانه اش پودر رختش��ويي پيدا نمي شد ، به اين دليل كه پودر كوپني 
خريداري شده تمام شده و هنوز كوپن بعدي را اعالم نكرده بودند ؛ هنگامي كه براي 
ورود با ايران ، ستاد استقبال از ايشان برنامه چراغاني و فرش كردن فرودگاه را تنظيم 
مي كرد ، به مجرد اطالع از آن با همان قاطعيت و صراحت خاص خود اعتراض كرد 
» به آقايان بگو مگر مي خواهند كورش را وارد ايران كنند؟ ابداً اين كارها الزم نيست. 
يك طلبه از ايران خارج ش��ده و همان طلبه ب��ه ايران باز مي گردد، من مي خواهم 
در ميان امتم باشم و همراه آنان بروم ولو پايمال بشوم«.281 با وجود گرماي طاقت 

فرساي نجف ، اجازه نمي داد حتي براي نماز ، كولر و پنكه بخرند .282 
حض��رت امام )ره(در طول دوران پس از انقالب نيز همواره توجه مس��ووالن را به 
فرهنگ »ساده زيستي« جلب نموده و مي فرمودند: »آن روزي كه دولت ما توجه 
به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم ... آن روزي 
كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند، ... آن روزي كه توجه اهل علم به دنيا شد 
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و توجه به اين شد كه خانه داشته باشند چه طور و زرق و برق دنيا خداي نخواسته در 
آنها تاثير بكند، آن روز است كه بايد ما فاتحه اسالم را بخوانيم... آن روزي كه زرق و 
برق دنيا پيدا شود و شيطان در بين ما راه پيدا كند و راهنماي ما شيطان باشد، آن روز 

است كه ابرقدرت ها مي توانند در ما تأثير كنند و كشور ما را به تباهي بكشند...«.283
نظموانضباط

خصوصيت ديگر امام كه الزمه رهبري و مديريت در هر س��طحي مي باشد نظم و 
انضباط در امور است. حضرت امام در رعايت نظم و انجام منظم برنامه ها به گونه اي 
عمل مي كرد كه نزديكان از طريق انجام هر برنامه توسط ايشان زمان را تشخيص 
مي دادند.معروف است كه ايشان ثانيه ها را نيز رعايت مي كرد.284 آنان مي دانستند 
كه امام هر كاري را در چه ساعتي انجام مي دهند و از اين طريق وقت را مشخص 
مي كردند.285 رعايت نظم هم در كارهاي سياسي و اجتماعي و هم در مسايل عبادي 
و حتي ورزشي امام وجود داشت. اقامه منظم نماز شب و پياده روي روزانه براي مدت 
پنجاه سال بدون هيچگونه تغيير شاهد اين مدعاست. يكي از همراهان ايشان مي 
گويد : ساعات شب و روز امام چنان تقسيم بندي شده بود كه ما مي توانستيم بي 

آنكه امام را ببينيم ، بگوييم مشغول چه كاري است .286
اندیشهوسیرهسیاسي

انديشه و سيره سياسي امام ، مبتني بر اصول مستحكمي نظير جهان بيني توحيدي 
، وحي الهي ، سنت و سيره معصومين )ع( ، پيوند دين و سياست ، اجتهاد ، عقالنيت 
ديني ، توجه به مقتضيات زمان و مكان و لزوم تأمين مصالح جامعه اسالمي و ساير 

مؤلفه هاي فقه غني اسالمي است .287
در انديشه امام»دين« خاستگاه و منشأ نظام سياسي اسالم است و كليه برنامه ها و 
مباحث سياسي اسالم بر مبناي قوانين و احكام ديني پايه ريزي شده است .288 ايشان 
فقه را تئوري واقعي و كامل اداره انسان، از گهواره تا گور مي دانست و برهمين اساس 
نظريه »تشكيل حكومت اسالمي بر اساس واليت فقيه در زمان غيبت« را مطرح و 

براي تحقق آن سال ها مجاهده كرد.
امام خميني، انقالب اس��المي را بارزترين مصداق »قيام لل« مي دانست و حركت 
ِ َمْثنَي  ََّما أَِعُظُكم بَِواِحَدٍة أَن تَُقوُموا لِلَّ الهي- سياسي خويش را به آيه مباركه » قُْل إِن
َوفَُراَدي«289 مس��تند مي نمود . و درس��ت سي و چهار سال قبل از پيروزي نهضت 
در نخستين اطالعيه سياسي خود، علماي دين را به آن فرا خوانده بود. مهم ترين 
دستاورد اين قيام، حكومت ديني بود كه در سال 1358 بنا به پيشنهاد امام خميني و 
نيز حمايت مردم، در قالب جمهوري اسالمي تبلور يافته بود. از اين رو، امام خميني 
در ف��رداي پيروزي انقالب كه به عقيده ايش��ان مفاد آيه مذكوره تحقق يافته بود، 
بالفاصله آيه شريفه »فاستقم كما امرت و من تاب معك«290 را تالوت مي كند و 
حفظ جمهوري اسالمي را به استقامت، نلرزيدن و صحنه را در نيمه راه ترك نكردن 

تاويل مي برد.291
امام اس��تراتژي مديريتي خويش را با الهام از تكليف گرايي قرآن و سيدالشهداء)ع( 
اتخاذ كرده و توجيه قواعد عرفي »نادرستي مبارزه اقليت در برابر اكثريت« را به شدت 
رد مي كردند. در دوران قبل از انقالب در مقابل ديدگاه غالب مبارزه مسلحانه با رژيم 
، استراتژي ايشان آگاهي دادن به توده هاي مسلمان و خيزش عمومي و يكپارچه بود. 
امام بخوبي مي دانست كه اگر آگاهي هاي اسالمي و سياسي مردم باال برود آنان 
خود كار را تمام خواهند كرد. ايشان با انتخاب اين روش و اعتماد به وعده هاي الهي 
و عليرغم انتقادهاي تمامي انقالبيون آن زمان مبارزه را ادامه داد تا پيروزي را براي 

ملت مسلمان ايران به ارمغان آورد. 
استقالل امام و امتياز و تفاوتي كه در انديشه وعمل نسبت به ديگر رهبران انقالبي 
و رجال سياسي داشت، در واقع، برخاسته از شناخت او نسبت به اسالم و ايمان وي 
به حقانيت و كارآئي اين مكتب بود. او در اس��الم ذوب ش��ده بود و درنتيجه همان 
استقالل و تشخص و تفردي كه دراسالم به عنوان يك دين و مكتب، وجود دارد 
در وجود او نيز متجلي شده بود. آنچه براي او اصل بود مخالفت با ديگران نبود، بلكه 

وفاداري به اس��الم وموافقت و متابعت از اصول و ارزشها و آرمانهاي اسالم براي او 
اص��ل بود و اگر در اين وفاداري و متابعت، بعض��ي آراء او با آراء ديگران موافق مي 
افتاد باكي نداشت، چنانكه اگر مخالف هم مي افتاد هيچ گونه وحشتي از اين حيث 

به دل راه نمي داد.292 
دانشگاه

حضرت امام در كنار اهتمام جدي به حوزه هاي علميه293 همواره در انديشه و سياسي 
خويش نقش مهمي براي دانش��گاه و دانش��گاهيان قائل بودند ؛ ايشان در بيانات 
متعدد خويش با عبارات گوناگون اين مطلب را متذكر شده اند كه »دانشگاه، مبداِء 
همه تحوالت اس��ت« ؛ » مقدرات اين مملكت ، دست اين دانشگاهي هاست . « ، 
و » از دانشگاه ]است كه[ بايد سرنوشت يك ملت تعيين شود«. دانشگاه از ديدگاه 
امام خميني)ره( آنقدر اهميت دارد كه اگر نقش واقعي خود را نداشته باشد، همه چيز 
مملكت ازدست خواهد رفت. ايشان در جمله اي اين اهميت را گوشزد كرده اند: »اگر 
دانشگاه را ما سست بگيريم و از دست برود، همه چيزمان از دستمان رفته است .« 
بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه دانش��گاه هم منشاءِ دردها و فسادهاي موجود و 
هم منشاِء اصالح كشور است و بسته به اينكه دانشگاهها، استادان و دانشجويان چه 
جهت گيريهايي داشته باشند، ثمرات آن نيز مشخص خواهد شد. امام خميني )ره( 
مي فرمايند: » دانشگاه خوب، يك ملت را سعادتمند مي كند و دانشگاه غيراسالمي، 
دانش��گاه بد، يك ملت را عقب مي زند« و در جاي ديگر مي فرمايند: »وابستگي يا 
اس��تقالل، در قيد و بند بودن و اختناق يا آزادي، تابع تربيتهاي دانشگاهي است.« 
پس اگر متولّيان دانشگاه افرادي خوب و صالح باشند، نسلهاي حاضر و آينده درست 
تربيت مي شوند و اگر افراد غيرصالح باشند، اين نسلها نيز غيرصالح تربيت خواهند 
ش��د. از اين جهت است كه امام مي فرمايند: » دانشگاه است كه امور كشور را اداره 
مي كند و دانشگاه است كه نسل هاي آينده و حاضر را تربيت مي كند. و اگر چنانچه 
دانش��گاه در اختيار چپاولگرهاي ش��رق و غرب باشد، كشور در اختيار آنهاست .« و 
براي اين مقدرات و تحوالت كشور در مسير صالح صورت پذيرد ، ايشان تنها راه را 

اسالمي شدن دانشگاهها مي دانند.294
رهبريومدیریت

امام با تمس��ك به ايمان قوي الهي و تمسك به سيره ائمه معصومين )ع( عناصر 
و ش��الوده هاي مديريتي را به كار گرفته و از اين اصول هرگز غفلت نمي ورزيد ؛  
موضوع برنامه ريزي، براي امام بس��يار مهم است و در كار پيشبرد اهداف و تحّقق 
آرمانهاي خود، بي ترديد برنامه اي حس��اب شده را در پيش داشت. مطالعه حركت 
مبارزاتي امام، از آغاز تا فرجام، نشان مي دهد كه وي به روند جريان نهضت كاماًل 
احاطه داشت. در آغاز به نقد دولتهاي جائر و سپس متوّجه عناصر اصلي رژيم گذشته 
و حتي عوامل خارجي آنها مي شود. به تربيت و تعليم كادر الزم براي آينده مي پردازد 
و آنان را در صحنه علم و عمل، كار آزموده مي سازد. با تدوين نظريه واليت فقيه، 

مباني نظري برنامه و حركت خويش را به جامعه علمي و اسالمي ارائه مي دهد. 
و در مرحله بعد، نيروها و امكانات را شناس��ايي كرده و با تناس��ب قدرت و توانشان 
مس��ؤوليت را به آنان واگذار نموده و نيروهاي انقالبي را سازمان مي بخشد. در كار 
گزينش نيروها و تفويض اختيار به آنان، دقيق ترين مالكها را به كار مي گيرد. بر 
اطرافيان خويش شديدترين نظارت ها را به كار مي گرفت ؛ اگر اندكي در خرج بيت 
المال، از خواست وي تجاوز مي كردند، از آنان باز خواست مي نمود. هر گز به آنان 
اجازه نمي داد كه براي حمايت از او، در قبال بد گويان، دهان به بدگويي و غيبت باز 
كنند. نظارت او بر كار مسؤوالن نظام، پس از تشكيل حكومت، از فردي در شرايط 
سني و توان جسمي او، كاري شگفت و اعجاب انگيز بود ؛ آنچنان در جريان مسائل 
حضور داشت كه بارها و بارها، ديگران به هنگام گزارش تازه ترين خبرهاي خود به 

ايشان، در مي يافتند كه وي قباًل خبر را دريافت كرده است.295
مدیریتبحران

پس از پيروزي انقالب اسالمي شاهد بحران ها و تهديدات بسيارخطرناكي مي باشيم 
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كه امام با هوشمندي و اعتماد به نفس و با استعانت از قدرت بي منتهاي الهي و با 
پشتيباني مردم متدين موفق به اداره اين بحرانها گرديد. از قبيل ؛  بحران هاي قومي 
و منطقه اي ، اشغال سفارت آمريكا در تهران ، انقالب فرهنگي ، عزل اولين رئيس 
جمهور ، جنگ مسلحانه گروههاي مخالف ، ترورهاي بعد از انقالب و طراحي كودتا 
عليه انقالب ، وقوع جنگ تحميلي هشت ساله -كه داراي ابعاد بين المللي بود- و 
وقايعي همچون كشتار حجاج ايراني در مراسم برائت از مشركين ، قتل عام فجيع 
مردم حلبچه در جريان بمباران شيميايي اين شهر ) از سوي هواپيماهاي عراقي( ، 
كشتار بيگناهان در بمباران هاي وسيع  مناطق مسكوني ، حضور ناوگان هاي دريايي 
آمري��كا ، و اروپ��ا در خليج فارس در حمايت از صدام ، هدف قرار دادن هواپيماهاي 
مسافربري ايران بر فراز خليج فارس به وسيله نيروهاي نظامي آمريكا و سرانجام در 
داخل نيز عزل قائم مقام رهبري و بازنگري قانون اساس��ي ، از ديگر مسائلي است 
كه نماينگر درايت و توانايي حضرت امام خميني در قبال مسائل پيچيده و بحران 

هاي مختلف است . 
با مروري اجمالي بر تحوالت سياسي و حياتي پس از پيروزي انقالب اسالمي، مي 
توان دو خصلت در ش��يوه رهبري امام ، به خوبي مش��اهده كرد ؛ در واقع مديريت 
صحي��ح، تّدبر، بهره گيري از نظرات مش��ورتي بزرگان انق��الب و از همه مهم تر 
شجاعت بود. ايشان در زماني كه مي بايست با تأسيس نهادها و ارگان هاي سازمان 
بخ��ش، از ه��رج و مرج طبيعي پس از هر انقالبي جلوگيري مي كرد، با تأس��يس 
نهادهايي چون شوراي انقالب، كميته هاي انقالب، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
دادگاه ه��اي انق��الب و...، در اين جهت اقدام كرد. هنگامي كه مي بايس��ت براي 
تثبيت جمهوري اسالمي ايران بر تصويب قانون اساسي ، برگزاري انتخابات رياست 

جمهوري و مجلس، اصرار مي ورزيد، در همين راستا عمل كرد. 
در زماني كه هر گونه اختالف و چندگانگي در ميان مس��ئولين كشور، آفتي در راه 
تحكيم انقالب اسالمي به شمار مي آمد، به محض بروز اختالفات، مسئولين و گروه 
هاي سياس��ي رابه »وحدت كلمه« دعوت مي نم��ود. نمونه بني صدر نيز از جمله 
مواردي است كه امام خميني در زمان خاص خود، به بهترين شكل عمل كرد. در 
جايي كه بني صدر توانست رأي اول را در انتخابات رياست جمهوري بدست آورد، 
حكم او را در بيمارستان تنفيذ كرد و در عين حال به او تذكر داد تا ما بين قبل و بعد 
از رياست جمهوري ، در اخالق روحي اش تفاوتي ايجاد نشود. در هنگامي كه بني 
صدر، حجت االسالم سيد احمد خميني را براي پست نخست وزيري برگزيد، با اين 
مس��أله مخالفت كرد و در نهايت هنگامي كه از اهداف اصلي انقالب اسالمي دور 
شد و مجلس نيز رأي به عدم كفايت سياسي او داد، بني صدر را از رياست جمهوري 

اسالمي ايران، عزل كرد.296 
نمونه ديگر آغاز تهاجم نظامي عراق عليه ايران اس��ت . حمله 31شهريور 59 برق 
آسا بود و نفس را در بسياري سينه ها حبس مي كرد. حتي برخي دولتمردان آن روز 
كشور هم نشانه هايي از نا اميدي را در گفته ها و لحن شان بروز مي دادند. در آن 
برهه خطير بود كه صفحه هاي تلويزيون سيماي نوراني، آرام و متبسم امام)ره( را 
نشان دادند؛ آرامش امام از ميان كلمات ساده و صميمي اش به قلوب تك تك مردم 
ايران جاري شد: »چيزي نيست... ديوانه اي آمده سنگي انداخته و رفته... در جنگ 
جوهره آدم ها معلوم مي شود...« همين طمانينه و آرامش بود كه جنگ هشت ساله 
تحميلي را به حماسه اي باشكوه و الگوساز براي ملت هاي مسلمان و نيز كارگاهي 
عظيم براي ساخته شدن كادرهاي مديريت اجتماعي و پيشرفت هاي شگرف علمي 
و تكنولوژيك تبديل س��اخت. آن روز در ذهن مغرور صدام و حاميانش چنين مي 
گذشت كه كار انقالب اسالمي به سه روزي، هفته اي و يا حداكثر يك ماهي پايان 
مي پذيرد . اما امام بود كه از سرنوشت شوم صدام خبر و حذر مي داد و آينده را از آن 
انقالب رهايي بخش اسالمي، مسلمانان بپاخاسته و مستضعفان جهان معرفي مي 

كرد:»اگر باور كنيم، مي توانيم.«

قاطعیتوشجاعت
شجاعت ، بي باكي و قاطعيت امام ويژگي ديگر سيره سياسي وي بود .شجاعت امام 
به حدي است كه آن روز كه همه از بردن نام شاه، بدون آوردن پيشوند اعليحضرت 
همايوني وحشت داشتند، او قيام كرد و با شديدترين لحن ممكن، نيرومندترين عنصر 
مستكبر جامعه خويش را مخاطب ساخت و گفت : » تو مگر بهائي هستي كه من 
بگويم كافر است بيرونت كنند... « و آن روز كه برخي مدعيان در خانه هايشان بر 
خود مي لرزيدند و در آرزوي تفاهم و عدم س��تيز با دش��من بودند، او فرياد بر آورد: 
»خميني را اگر دار بزنند، تفاهم نخواهد كرد. «297 امام به هنگام تبعيد و در اوج خفقان 
رژيم شاه ، به علما نويد مي داد و از آنها مي خواست به بهانه معلوم نبودن نتايج قابل 
پيش بيني ، دس��ت از مبارزه و آگاهي بخشي بر ندارد .298 بدين گونه برخورد قاطع 
ايشان با مسائل و عدم سازش و گذشت در راه تحقق اهداف مبارزه ، تالش بسياري 
از ليبرال ها و ميانه روها را براي وادار كردن امام به اتخاذ سياس��ت معتدل تر و به 

اصطالح گام به گام آنگونه كه مهندس بازرگان مي گفت ، خنثي نمود.299 

موقعیتشناسيودرایت
همين روحيه و استقالل باعث شده بود كه امام گاهي در عالم سياست پيروزي را 
نه تنها درمتابعت نظر غربيان نداند، بلكه درست برخالف نظر آنان عمل كند و به 
پيروزي رس��د. به عنوان نمونه ؛ بدنبال اعالميه حكومت نظامي در 21 بهمن 57 ،  
همه جا شايعه كودتا منتشر گرديد ياران امام  كه از قبل توسط سرهنگ محمدرضا 
رحيمي از تصميم حكومت نظامي مطلع شده بودند با اصرار از امام مي خواهند كه به 
جاي امني منتقل شوند، ولي امام با اين اقدام مخالفت ورزيدند. با طوالني تر شدن 
س��اعات حكومت نظامي عده اي معتقد بودند كه رژيم قصد قتل عام مردم را دارد. 
بنابراين بايد مردم را به ترك كردن خيابان ها دعوت كرد. موضوع از امام سؤال شد. 
ام��ام ابتدا دو ركعت نماز خواند و س��پس فرمودند: » مردم در خيابان ها بمانند و به 
منازلشان نروند .«  آيت الل طالقاني از اين كه امام دستور لغو حكومت نظامي را داده 
خيلي مضطرب شده و با امام تماس گرفته و مي گويد : » آقا : اگر خون اين مردم 
ريخته شود نمي توانيم پاسخگو باشيم، رژيم به قصد قتل عام و كشتار مردم را دارد«. 
آيت الل طالقاني بر نظر خود اصرار ورزيدند امام خميني فرمودند: »  اگر اين تكليف 
الهي باشد شما چه مي گوييد؟«  آيت الل طالقاني با اين حمله سكوت كردند بعد از 
آن آيت الل طالقاني گفت: » يا من بعد از يك عمر از سياست چيزي نمي فهم يا اين 
سيد با عالَم ديگري ارتباط دارد.« و اين تدبير امام ضمن خنثي سازي كودتا منجر به 

پيروزي نهايي انقالب در 22 بهمن گرديد.300
امام همواره مصدر افعالي استثنائي و اقدامات بديع و شگفت آور بود. نظير »نامه به 
گورباچف« و»فتواي اعدام سلمان رشدي« و ... ، در حقيقت تفاوت امام با ديگران 
، ناش��ي از تفاوت جهان بيني او با ديگران است ، او براي ايجاد تحول و انقالب در 
ايران، به نقطه اي خارج از عالم معيارها و پندارهاي غربي اتكا كرد . امام خوب مي 
دانس��ت كه نبايد و نمي توان تكرار كننده غرب بود. او مي دانست كه اگر بخواهد 
در همان بازي و مس��ابقه معمول و مرس��وم نزد غربيان وارد شود، مسابقه را باخته 
اس��ت. اين بود كه خود مسابقه اي ديگر با قواعد و قوانين جديد ابداع كرد.301 امام 
مي فرمودند: »ما مامور به تكليفيم ، نه نتيجه« و البته اين به معني نفي محاس��به 
و مقدمات علّي اتفاقات اجتماعي و در نظر نگرفتن اين كه كدام وس��يله مقرون به 
صرفه است و به كدام هدف مي انجامد ، نبود. مامور به تكليف بودن و نه نتيجه ، 
يك موضع دقيقاً ضد پراگماتيستي بود كه امام بواسطه آن مي خواستند به انقالبيون 
و مجاهدان بفهمانند كه شما نبايد بدنبال قدرت مجسم و مادي پيروزي به عنوان 
هدف اصيل باشيد بلكه به عنوان يك انقالبي مجاهد بايد تمام محاسبات الزم را 
بررسي كنيد، چون اين محاسبات جزء تكليف است و تكليف جداي از آنها نيست و 
در مرحله بعد وارد عمل شويد اما اين كه شكست مي خوريد يا پيروزمي شويد، مساله 

اي كاماَل ثانوي است.302

مباني نظام سياسي اسالم
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مردممداري
ام��ام خ��ود را خدمتگزار مردم مي دانس��ت و به نظ��ر و رأي مردم ب��ا ديده احترام 
مي نگريس��ت. جمله معروف "ميزان راي ملت است" بيانگر توجه خاصي است كه 
ايشان به نظر مردم داشت. امام در حوزه سياسي با دفاع از نظام جمهوري اسالمي 
، آن را » حكومت جمهوري ، متكي بر آراء عمومي و اس��المي و متكي بر قانون 
اسالم «303 تعريف كرد و با تبيين الگوي نظام سياسي جديد موفق شد نظام سياسي 

جمهوري اسالمي را با رأي قاطع اكثريت مردم تثبيت نمايد .
امام مردم را ولي نعمتان مسئولين دانسته و خدمتگزاري به مردم و حركت در مسير 
تعاليم عاليه ديني را وظايف دولتمردان بر مي شمارند : » مسئله ، مسئله  خدمتگزاري 
دولت به ملت است, نه فرمانفرمايي دولت به ملت, همين  فرمانفرايي جدا مي كند 
شما را از ملت و ملت را از شما, و منشا مفاسد زياد مي شود.«304 امام عاشق مردم 
بود و هميشه به فكر سعادت مردم بود. يكي از نزديكان معظم له مي گويد: عالقه 
امام به مردم, يك عالقه عادي نيست, يك عشق است ... واقعاً امام براي مردم مي 
سوزند و مانند يك پدر مهربان هميشه براي فرزندان پاك خود سعادت آرزو مي كنند 
امام بارها در كنار تلويزيون كه صحنه هاي دلخراش فقر و محروميت نشان داده مي 
شود گريه كرده اند.«305 در كنار عشق به مستضعفين ، شاهد تنفر  او از سرمايه داران 
و مرفهين بي درد مي باشيم : » من يك موي كوخ نشينان را به تمامي كاخ نشينان 
نخواهم داد.« از اينرو حضرت امام با تأكيد بر نقش مردم در تداوم انقالب مي فرمود: 
»بي ترديد رمز بقاء انقالب اسالمي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت 
مي داند و نسلهاي آينده در تاريخ خواهند خواند، كه دو ركن اصلي آن انگيزة الهي و 
مقصد عالي حكومت اسالمي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي 

همان انگيزه و مقصد.«306
دشمنشناسي

موضوع شناخت جريان هاي سياسي واهداف مخفي آنها، از موضوعات استراتژيك و 
بسيار سرنوشت ساز دوران انقالب اسالمي است. امام با فراست و تيزهوشي خويش 
عميقاً دريافته بود كه وجود رگه هاي الحادي در خط مبارزاتي جامعه اسالمي، نه تنها 
كمكي به رشد جريان آزادي خواه و استقالل طلب كشور نخواهد كرد، بلكه وجود 
اينان خود از موانع پيوستن توده هاي مسلمان و موحد به انقالب مي باشد. دشمن 
با علم كردن همين چهره هاي پوچ و وابسته است كه چهره مبارزان اسالمي را در 
نظر توده ها مخدوش مي س��ازد. موضع گيري هاي صريح و كوبنده امام در برابر 
جريان هاي الحادي، صرفا بار مبارزه با آنها را نداشت، بلكه به نحوي ماهرانه زمينه 
رشد را بر جريان هاي نفاق نيز سد مي كرد و به آنان نيز هشدار بود.307 . به عنوان 
نمونه اعضاء گروهك منافقين در سال 1350 در نجف اشرف به حضور امام رسيدند 
و بدنبال دريافت تائيديه از امام بودند. اين موضوع در شرايطي بود كه اكثر مبارزين 
مسلمان و حتي روحانيون انقالبي آنان را تائيد مي كردند و از امام نيز مي خواستند 
كه منافقين را تائيد نمايد. اما امام عليرغم اين سفارشات هرگز آنان را تائيد نكرد و از 

همان ابتدا شناخت دقيق نسبت به ماهيت آنها پيدا نمود.308
ابتكارعمل

امام در طول رهبري خويش با ش��ناخت دقيق جريانات ومسائل مختلف داخلي و 
خارجي ابتكار عمل را به دست گرفته و دشمنان انقالب اسالمي را مبهوت و سردر 
گم  مي نمايد . " الوين تافلر"  در كتاب "جابجايي قدرت " اذعان مي كند : » كار 
بزرگ امام اين بود كه براي اولين بار، يك نفر غرب را با تمامي محتوياتش ناديده 
گرفت و بجاي اين كه بنشيند و با ما به صورت جداگانه وارد بحث شود، در كل همه 
ما را دور زد.« يكي ديگر از متفكران غربي نيز مي گويد  امام به گونه اي نظرات خود 
را طرح كرد كه گويي اصاًل فرهنگ غربي وجود ندارد. پس از محاصره اقتصادي، 
حضرت امام با گرمي از آن استقبال كرده و تصريح مي كنند: »اداره كنندگان كاخ 
س��فيد بايد بدانند كه دنيا عوض شده است... گمان نكنند اداره كل جهان به دست 

آنهاست«.309

در مجم��وع جامعيت علمي و ويژگي هاي خاص فردي ، اجتماعي و سياس��ي او ، 
از وي رهبري فرهمند ساخته بود كه موفق شد با دم گرم و مسيحايي خود جهان 
اسالم را جاني ديگر بخشد . امام با احياي مجدد معنويت در جهان معاصر و تاكيد 
بر ابعاد مختلف وجودي انس��ان و لزوم س��امان يابي زندگي سياسي و اجتماعي بر 
اس��اس نيازهاي واقعي انسان ، كوشيد تا هويت انساني را احيا كند و انسان ها را با 
واقعيت وجود خويش آش��نا سازد . در واقع همين انديشه ها و آرمان هاي وجودي 
بودكه س��بب شد در كنار بيداري و جذب قلب ها و روح هاي آزاديخواهان جهان ، 
معادالت موجود در نظام بين الملل را دگرگون و مقتضيات حاكم بر نظام بين الملل 
را به چالش كشاند.310 هنري كسينجر . مشاور رئيس جمهوري آمريكا در دهه 70 
اعت��راف مي نمايد : »آيت الل خميني غ��رب را با بحران جدي برنامه ريزي مواجه 
كرد ،  تصميمات او آن چنان رعد آسا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ريزي را از 
سياست مداران و نظريه پردازان سياسي مي گرفت.هيچ كس نمي توانست تصميمات 
او را از پيش حدس بزند ،  او با معيار    هاي ديگري غير از معيار    هاي شناخته شده دردنيا 
س��خن مي گفت وعمل مي كرد ، گويي از جاي ديگر الهام مي گرفت ،  دشمني آيت 
الل خميني با غرب بر گرفته ازتعاليم الهي او بود او در دشمني خود نيز خلوص نيت 
داشت. « 311 تايمز لندن نيز در توصيف حضرت امام)ره(  مي نويسد: » امام خميني 
مردي بود كه توده ها را با كالم خود مسحور كرد ،  وي به زبان مردم عادي سخن 
مي گفت و به طرفداراي فقير ومحروم خود اعتماد به نفس مي بخشيد ،  اين احساس 
آن ها را قادر ساخت تا هر كسي را كه سر راهشان بايستد از بين ببرند وي به مردم 
نشان داد كه حتي مي تو ان در برابر قدرت     هايي مثل آمريكا ايستاد و نهراسيد.« 312  
امام )ره( توانست جسارت و شهادت انتقاد كردن در برابر قدرت ها را به ديگر رهبران 

جهان و ديگر كشورها انتقال دهد و عملكرد نظام بين المللي را زير سؤال برند.
امام)ره(ازمنظراندیشمندانجهان

شخصيت كم نظير حضرت امام )ره( و تأثيرگذاري شگرف او بر جهان معاصر همواره 
مورد توجه بسياري از انديشمندان و شخصيت هاي مطرح جهاني بوده است313 ؛ به 
عنوان نمونه : دكتر »فرانسيسكو اسكودرو بداته « رئيس جوامع اسالمي اسپانيا مي 
گويد : » امام خميني سبب حيات دوباره اسالم شد. «314  روبين وود زورث ، خبرنگار 
آمريكايي در تشريح جريان مالقات خود با امام )ره( در جماران مي نويسد: » زماني 
كه امام خميني از در وارد مي شد احساس مي كردم كه از ال به الي آن گردبادي 
از نيروي معنوي وزيدن گرفت. گويا در وراي آن عباي قهوه اي عمامه مش��كي و 
ريش سفيد روح زندگي جريان داشت؛ به طوري كه همه بينندگان را محو تماشاي 
خود كرد در آن هنگام حس كردم كه با حضور او همه ما كوچك شده ايم و گويا در 
سالن كسي جز او باقي نمانده است. زماني كه بر روي صندلي خود نشست احساس 
كردم كه نيرويي از وجودش ساطع مي شود نيرويي بسان يك گردباد كه اگر با دقت 
نگاه مي كردي در مي يافتي كه نوعي آرامش مطلق در درون آن نهفته است چرا كه 
)امام( خميني )ره( بسيار جدي و استوار و مسلط بود. ... كمترين چيزي كه مي توانم 
بگويم اين است كه گويا او يكي از انبياي گذشته است و يا اين كه او موساي اسالم 

است و آمده تا فرعون كافر را از سرزمي خود براند.315
روزنامه هرالدتريبون هم كه روزنامه جهاني اس��تكبار آمريكاست درباره امام لب به 
اعتراف گش��وده نوش��ت: »آيه الل خميني )ره( انقالبي خستگي ناپذيري بود كه تا 
آخرين لحظه حيات به آرزوي خود براي پي ريزي يك جامعه اسالمي و حكومت 
اس��المي در ايران وفادار ماند. آيه الل خميني در آن چه براي سرزمين باستاني اش 
مي خواست لحظه اي درنگ نكرد. وي خود را مأمور مي دانست كه مي بايد ايران 
را از آن چه فس��اد و انحطاط غرب مي ديد پاك كند و خلوص اس��المي را به ملت 

باز گرداند.«316 
 اسقف خليل ابي نادر يكي از رهبران مسيحي لبنان در خصوص اثرگذاري گفتمان 
و برقراري ارتباط با جامعه مسيحي مي گويد: »]امام[ خميني در من تأثير بسياري بر 
جاي نهاده اس��ت... اگر وي از كليساي مسيحي مي بود، مردم مؤمن وي را قديس 
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بزرگي مي دانستند و او را شفيع خويش قرار مي دادند. ]امام[ خميني در خارج از ايران 
پيام دهنده همزيستي ميان مسيحيان و مسلمانان مي شد. من به عنوان يك روحاني 
مس��يحي، جمهوري اس��المي ايران را درك مي كنم. اگر شانس آن را داشتم كه با 
]امام[ خميني بزرگ گفتگويي داشته باشم با روح مسيح)ع( و محّمد)ص( همان خط 
و راه را در پيش مي گرفتيم«.317 و به تعبير انديشمند پسامدرن فرانسوي، ميشل فوكو، 
»امام خميني )ره( منادي معنويت و روحي جديد براي جهان بي روح در عصر حاضر 
گرديد«.318 و به اعتراف فاينشنال تايمز چاپ لندن ؛» ترديدي نمي باشد كه ايشان 
يكي از مردان بزرگ تاريخ در اين قرن بود كمتر كسي را امروز مي توان يافت كه از 
جاذبه و نفوذي همانند آن چه كه نه تنها در ايران بلكه در جهان داشت برخوردار باشد 
و توجه قدرتهاي بزرگ را تا اين حد به خود معطوف دارد«.319راويل عين الدين، مفتي 
اعظم مس��لمانان روسيه و امام جمعه مسكو نيز مي گويد:» تفكرات و انديشه هاي 
امام خميني )ره( بزرگترين تحول را در جهان اسالم بوجود آورده است. امام با افكار 
و انديشه هاي خود به ما هشدار داد كه هر نظامي بدون اتكا به معنويت، محكوم به 
فنا است.«320 و نلسون ماندال ، رئيس جمهوري سابق آفريقاي جنوبي ضمن تمجيد 
از شخصيت استثنايي امام خميني تاكيد مي نمايد: » رهبري منحصر به فرد امام بود 

كه توانست با دست خالي، انقالب اسالمي ايران را به پيروزي برساند. «321  
قيام حضرت امام )ره( هم از حيث نظري، هم از حيث آرماني و هم از حيث عملي 
تأثيرات و تحوالت ش��گرف و قابل توجهي را بر جهان غرب بر جاي گذارده است. 
322 همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند امام )ره( مبشر دوران جديدي درتاريخ 

حيات بشري است كه مطالبات معنوي بشر و رويكرد ديني و مذهبي انسان بيش از 
ادوار گذشته وچند قرن اخير، جلوه گر خواهد  شد ،  البته :»امام خميني )ره( پيامبر تازه 
اي نبود ،  اما او از يادآوران بود ،  ازمخاطبان »انت مذكر« كه عهد فطري مردمان با 
خداوند را به آنان ياداوري كرد وپس از چند قرن كه از هبوط بشر در مصداق جمع 
كلي مي گذشت چون اسالف خويش از ابراهيم واسماعيل  ومحمد )ص( دور    ه اي 
از جاهليت وعصر ديگ��ري از دينداري زا آغاز كرد، اين عصر تازه را بايد عصر امام 
خميني )ره( نام نهاد.« و» اين دوران ]عصر امام خميني )ره([ دوران اسالم ودوران 
غلبة ارزش     هاي الهي ومعنوي است ، اين دوران دوران امام خميني)ره( مي باشد وان 

شاء الل جوان     هاي ما اين آينده را خواهند ديد. «323

ابعادشخصیتی،علمیومدیریتيحضرتآیتاهللخامنهاي
 سيد	سجاد	ايزدهى

الف(زندگينامه                                         
رهبر عاليقدر انقالب اس��المی، حضرت آيت الل سيد علی خامنه ای فرزند مرحوم 
حجت االسالم حاج سيد جواد حسينی خامنه ای، در روز 24 تيرماه 1318 برابر با 28 
صفر 1358 قمری در مشهد مقدس چشم به دنيا گشود. زندگی پدر ايشان همانند 
بيشتر روحانيون و مدرّسان علوم دينی، بسيار ساده بود. همسر و فرزندان ايشان نيز 
قناعت و ساده زيستی را به معنای عميق از پدر ياد گرفته و با آن خو كرده بودند.324 
ايشان از دوره دبيرستان، خواندن »جامع المقدمات« و صرف و نحو را آغاز و پس از 
آن وارد حوزه علميه شده و نزد پدر و ديگر اساتيد وقت ادبيات و مقدمات و دروس 

سطح فقه و اصول و منطق و فلسفه را خواندند.    
از هيجده سالگی در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آيت 
الل العظمی ميالنی شروع كردند. در سال 1336 به قصد زيارت عتبات عاليات، عازم 
نجف اشرف شدند و با مشاهده و شركت در درسهای خارج مجتهدان بزرگ حوزه 
نجف اوضاع درس و تدريس و تحقيق آن حوزه را پسنديده و پدررا از قصد خود آگاه 

ساختند. ولی پدر موافقت نكرد. پس از مّدتی ايشان به مشهد باز گشتند.
آيت الل خامنه ای از س��ال 1337 تا 1343 در حوزه علميه قم به تحصيالت عالی 
در فقه و اصول و فلسفه، مشغول و از محضر بزرگانی چون مرحوم آيت الل العظمی 

بروجردی، امام خمينی، شيخ مرتضی حائری يزدی و عالمه طباطبائی استفاده كردند. 
در سال 1343 متوّجه شدند كه يك چشم پدر به علت »آب مرواريد« نابينا شده و 
برای مواظبت از پدر به مشهد هجرت كردند. ايشان در مشهد از ادامه درس دست 
برنداشتند و جز ايام تعطيل يا مبازره و زندان و مسافرت، به طور رسمی تحصيالت 
فقهی و اصول خود را تا سال 1347 در محضر اساتيد بزرگ حوزه مشهد بويژه آيت 
الل ميالنی ادامه دادند. همچنين ازسال 1343 در كنار تحصيل و مراقبت از پدر پير 
و بيمار، به تدريس كتب فقه و اصول و معارف دينی به طالب جوان و دانشجويان 

نيز می پرداختند.
 

ب(ابعادشخصیتی)اخالقی(
مقام معظم رهبری، به تأييد و ش��هادِت بس��ياری از بزرگان، از پيشروترين افراد در 
عرصه اخالق بوده و از شخصّيت مستحكمی برخوردار هستند. برخی از مواردی كه 
می تواند در شناخت برخی از فضائل و ابعاد اخالقی، شخصّيتی ايشان مفيد باشد، 

امور ذيل است: 
1ـسادهزیستی

بسياری از رهبران كشورها، برخورداری از تشريفات و زندگی مرّفه را از لوازم رهبری 
و قدرت خود می دانند اّما اين قضيه در خصوص رهبران الهی، رنگی نداش��ته و با 
الگو گيری از ش��خصّيت های دينی مانند حضرت علی )ع(، قدرت و اقتدار خويش 
را در همراهی و همرنگی با مردم دانسته و سعی بر آن دارند كه به مانند توده مردم 
زندگی نمايند. اين قضيه در زندگی مقام معّظم رهبری نيز بسيار خودنمايی می كند 
و بس��ياری از افراد مرتبط با ايشان، بر اين مّدعا، ُمهر تأييد می زنند. بی آاليشی و 
سادگی از افتخارات زندگی ايشان بوده است و آراستگی به زيور قناعت و سادگی و 
پيراس��ته بودن از رذايل طمع و حرص و تكبر، از بارزترين حاالت روحی و رفتاری 
اوس��ت. خاطرات بسياری در اين خصوص، از زندگی شخصی ايشان، نقل شده كه 

همگی از عظمت روح و پيراستگی شخصيت واالی ايشان حكايت دارد. 325 
2ـحسنسلوک

حسن برخورد با ديگران فضيلتی است زيبنده همگان، اّما وقتی جلوه ای زيبا تر به 
خود می گيرد كه از س��وی حاكمان، مورد عنايت قرار گرفته و قدرت و حاكميت، 
حجابی برای برخورد دوس��تانه با اطرافيان نگردد. از نحوه برخوردهای مقام معّظم 
رهبری در موارد مختلف، اين گونه گزارش شده است كه هرگز از حسِن سلوك و 
معاشرت با نزديكان و دوستان روی بر نمی تابد و نسبت به زيردستان تكبر و در برابر 
زورمندان تواضع نشان نمی دهد. 326حجه االسالم و المسلمين واعظ زاده خراسانی 

می گويد:
ايش��ان در ميان فاميل و دوستان و آشنايان و همدرسانشان به اخالق نيكو، حسن 
سلوك و معاشرت خوب و برخورد ماليم، شهرت داشته و دارند تا اين حد كه تقريبا 

بی نظير است.327
3ـتعبدوتقوا

تأدب به آداب شرع و تقيد به موازين تقوا و پرهيزگاری، عمل به وظايف الهی و شوق 
به نوافل و مستحبات و پرهيز از محرمات و رذايل اخالقی، را نيز می توان برترين 
صفات و حاالت روحی و رفتاری ايشان برشمرد. و اين قضيه موجب شده كه ايشان 
به عنوان انسانی جذاب و با فضيلت كه روحی عارفانه و مسلكی عابدانه دارد و گفتار 
و كردارش، مردمان را به خير و صالح رهنمون می سازد، شناخته شود. حضرت امام 

خمينی )ره( در پيام انتصاب ايشان به امامت جمعه تهران فرمودند:
جناب عالی )آيه الل خامنه ای( كه به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته 

هستيد به امامت جمعه تهران منصوب می باشيد.328 و329
4ـشیفتگینسبتبهقرآن

آيه الل خامنه ای، پرورش يافته مكتب قرآن و آش��نای ديرين آن است، در روزگار 
خفقان و س��ياه رژيم طاغوت، كه قرآن به مساجد و مجالس عزا محدود می شد و 
قاريانی جز كهنساالن نداشت، درس تفسيرش دلهای غبارگرفته را صفا می داد و 
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اذهان تشنه شيفتگان را از شهد شيرين معارف قرآنی، سيراب می كرد و مأمنی برای 
جوانان مسلمان و انقالبی بود. زمانی كه روشنفكر نمايان سرخورده، دريچه جان و 
خرد خويش را بر افقهای »شرق و غرب« گشوده و حيات خويش را در آن جستجو 
می كردند و »منورالفكرها« تالوت قرآن را كهنه پرستی می انگاشتند، او به قرآن 
دل داده و نظر می دوخت و از گرمای اين خورش��يد پر فروغ آرامش می گرفت. در 
س��ال های پس از رهبری كه انبوه مس��ائل و مش��كالت فراغ بال را از ايشان می 
گيرد، اهتمام به امر قرآن و بسط تعليم آن را سرلوحه كار خود قرار داده، تا آنجا كه 
ش��خصا در محفل قاريان نشسته و دل سپاری به نوای وحی و ترنم ملكوتی قرآن 

رابه همگان مي آموزد. 330
5ـعشقبهاهلبیت)ع(

مق��ام معّظم رهبری پرورش يافته مكتب اهل بيت)ع( و از دلباختگان خاندان پاك 
پيامبر)ص( اس��ت كه ضمن الگو گيری و رهپويی راه آنان، برپايی مراسم و حضور 
مستمرش در مراسم جشن و سوگواری اهل بيت)ع(، نشان از شّدت عالقه ايشان 
و اهتمام به احيای معارف آن ذوات مقّدس��ه دارد. 331  در همين راستا ايشان كه در 
كنار »مجمع التقريب بين المذاهب االسالميه«، »مجمع جهانی اهل بيت« عليهم 

السالم را تأسيس نمودند.

6ـاهتمامبهنماز
روزگاری ك��ه ابرهای تيره س��تم بر حقايق و معارف دين س��ايه افكنده بود، امواج 
خروش��ان ظلم و بی دينی جوانان را در كام س��ياه خود فرو م��ی برد و نماز نيز در 
نظر ظاهر بی رونق گشته و محراب مساجد خلوت شده بود؛ نماز جماعتش محفل 
عاشقان و جوانان تشنه دين گرديد و سخنان گهربارش آبشاری از معارف وحی را بر 

سينه تشنگان وادی حق جاری ساخت.332
اكنون نيز كه هدايت و رهبری مسلمانان را بر عهده دارند، برای گسترش فرهنگ 
نماز و ش��كوفا س��اختن اين فريضه الهی از هيچ كوششی دريغ نورزيده و پرچمدار 
اين حركت می باش��ند، از برگزاری مجالس و س��مينارهای نماز حمايت و با ارائه 

رهنمودهای حكيمانه و عارفانه، بر اهميت واالی آن تأكيد می ورزند.
7ـعالقه،باورواعتمادبهمردم

آن چه انقالب اسالمی را از ساير انقالب ها متمايز می كند، اعتقاد و اعتماد بی نظير 
نس��بت به مردم، به عنوان صاحبان اين انقالب است. مقام معّظم رهبری به مانند 
امام خمينی، جدا از مسأله رهبری، رابطه بسيار خوب و زيبايی با مردم دارند، به گونه 
ای كه می توان زندگی ايش��ان )حّتی در بعد شخصی( را آميخته از عشق به مردم 
مستضعف و متعهد دانس��ت. اين شيفتگی و عالقه نه از سِر استفاده ابزاری جهت 
پيشبرد اهداف سياسی، بلكه مطابق آموزه های دين اسالم، از روی اعتقاد به وظيفه 

خدمت به آنان صورت می پذيرد. 333
اهتمام به توده مردم و به خصوص مردم مستضعف و كوخ نشين در دورترين نقاط 
كشور و هم نشينی در فضای بی آاليش و آكنده از محبت و صميميِت آنان، سرزدن 
بی مقّدمه و تش��ريفات به خانواده های ش��هدا نيز از برنامه های هميشگی ايشان 

است. 334
8ـشجاعت

يكی از اوصاف بارز ايشان شجاعت است. در دوران مبارزه با نظام طاغوتی، به هيچ 
وجه از زندان، شكنجه، تهديد و تبعيد نترسيده و همواره در پيشانی صِف مبارزه قرار 
داشت. پس از انقالب نيز در جنگ تحميلی در خّط مقّدم نبرد، حضور فعال و مداوم 
داشته و در مبارزه با توطئه های سازمان منافقين، بنی صدر، پا پس نكشيده و به مانند 

امام خمينی، همواره در صِف مبارزه با آمريكا قرار داشته است. 
ايشان در برابر توطئه ها، با اتّكا به شجاعت و اعتماد به نفس و اعتقاد به امدادهای 
الهی و نيروهای مردمی، نه تنها توطئه هايی مانند 18 تير و حوادث پس از انتخابات 
دهم رياست جمهوری را پشت سر گذاشت، و اهداف عالی نظام جمهوری اسالمی را 

به پيش برد و در عرصه انرژی هسته ای، كشور را به سوی پيشرفت سوق داده است.   
شجاعت و مردانگی، مبارزات پيگير و دليرانه، منطق نيرومند و استوار، صراحت لهجه 
و جسارت در خور تحسين در مقابل دشمنان، همچون سخنرانی بی نظير در جلسه 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد و نهراس��يدن از ظالمان و ستمكاران، در عين 
خضوع و خش��وع به بندگان صالح و خاصه مردم ايران، همه و همه را می توان از 

خصايص وجودی ايشان برشمرد. 
9ـقانونمدارى

 ايش��ان، همواره ديگران را به مراعات قان��ون دعوت كرده و خود را نيز تابع قانون 
دانس��ته و اقدام بر عليه قانون ش��كنان در هر رتبه ای باشند را خواستار شده است. 
حجت االسالم نيازي درباره تاكيد رهبري بر مراعات بدوت تبعيض قانون اين گونه 

نقل كرده اند: 
يكي از مسئوالن نظامي دستور تصرف مكاني را صادر كرده بود. گرچه حق با او بود، 
اما شيوه اقدام قانوني نبود. سازمان قضايي نيروهاي مسلح گزارش حادثه را تنظيم و 
خدمت مقام معظم رهبري ارسال كرد. ايشان در زير آن گزارش، مرقوم فرمودند: »با 

متخلف برخورد كنيد ولو پسر من باشد«.

10.انتقادپذیرى
دختر 17 ساله ای از تهران، به نام زينب � ن، نامه ای به مقام معظم رهبری می نويسد 
و در آن می آورد: »روز قدس، مردی � در ميان خطبه های شما � بلند شد، مثل اينكه 
نامه ای داش��ت، ولی شما چقدر تلخ او را در انظار هزاران نفر شكستيد. مقام معظم 
رهبری برای روشن شدن ذهن آن نوجوان، چنين می نويسد: »دختر عزيزم! از تذّكر 
شما خرسند و متشكرم و اميدوارم خداوند همه ما را ببخشد و از خطاهای كوچك و 
بزرگ ما � كه كم هم نيستند � در گذرد. من در باب آنچه شما يادآوری كرده ايد، هيچ 
دفاعی نمی كنم. گاهی گوينده از تلخی لحن خود به قدر شنونده آگاه نمی شود، در 
اين موارد همه بايد از خداوند متعال بخواهند كه گوينده را متوجه و اصالح كند و اگر 

ممكن شود به او تذكر دهند. توفيق شما را از خداوند متعال مسئلت می نمايم«.
مهندس مقدم )از اعضای بيت � تهران(

ج(ابعادعلمی
با عنايت به اين كه مطابق اصل 109 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی، رهبری 
انقالب می بايس��ت، دارای شرايط و ويژگی هايی از جمله فقاهت و توانايی اجتهاد 
باشد، و مقام معّظم رهبری، از پيروزی انقالب اسالمی تا به دست گيری رهبری، به 
كار اجرايی مشغول بوده اند، از اين روی، انتخاب ايشان از سوی خبرگان به رهبری، با 
شبهات و شائبه هايی از سوی برخی از افراد جامعه، مواجه شد. اين شائبه ها، با هويدا 

شدن جايگاه علمی � فقاهتی ايشان، امروزه ديگر جايگاهی ندارد. 
گواهی اعضای جامعه مدّرسين حوزه علميه قم كه از مجتهدان و نام آوران عرصه 
فقه و اجتهاد محسوب می شوند نيز، نه بر فقاهت و اجتهاد ايشان، بلكه بر اعلمّيت و 
مرجعيت ايشان، بر اين معنا حكايت می كند؛ در حالی كه مطابق آموزه های شريعت، 

شهادت دو نفر خبره عادل، نسبت به اجتهاد يك فرد كافی است. 
افزون بر آن، ايشان سالهاست كه به تدريس دروس خارج فقه كه نمايانگر فقاهت 
مطلق ايشان است، مشغول بوده و شاگردان بسياری نيز در اين دروس شركت كرده 

و بر احاطه ايشان بر مباحث فقهی، شهادت می دهند.335 
افزون بر  فقاهت و اجتهاد، ايشان در ترجمه، تحقيق و نويسندگی سابقه درخشانی 
دارند. تعدادی از آثار ارزشمند ايشان چاپ شده و در دسترس عموم قرار دارد، ازجمله: 
صلح امام حس��ن)ع(، نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، گفتاری در باب 
صبر، آينده در قلمرو اسالم، ادعانامه ای عليه تمدن غرب، از ژرفای نماز، طرح كلی 
انديش��ه اسالمی در قرآن، زندگی سياس��ی امام صادق)ع(، درست فهميدن اسالم، 
بازگشت به نهج البالغه، پژوهشی در زندگی امام سجاد)ع(، پيام به كنگره جهانی 
امام رضا)ع(، پيام به كنگره هزاره شيخ مفيد)ره(، پيشوای صادق)ع(، ترجمه تفسير 
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فی ظالل القرآن، چهار كتاب اصلی علم رجال، اجوبه االستفتائات ، درست فهميدن 
اس��الم، رسالت انقالبی نسل جوان، روح توحيد درنفی عبوديت غيرخدا، سيری در 
زندگی امام صادق)ع(، ش��هيد آغازگر، صلح امام حسن)ع(، عنصر مبارزه در زندگی 

ائمه، كتاب الجهاد )درس خارج(.336 
عرصه ديگری كه می تواند نمايانگر گوشه ای از ابعاد علمی ايشان باشد، مجموعه 
سخنرانی ها و خطابه های ايش��ان )در زمان قبل از پيروزی انقالب، دوران رياست 
جمهوری و امامت جمعه و زمان رهبری( است كه همواره با محتوای علمی همراه 
بوده بلكه در بسياری از موارد، به جهت دهی های علمی و عملی در جامعه انجاميده 

است.

د(ابعادفرهنگی
مق��ام معظّم رهبری در زمره معدود افرادی به ش��مار مي آيد كه در عرصه فرهنگ، 
پيشتاز بوده و عالوه بر اين كه خود، دستی از نزديك در عرصه فرهنگ و هنر دارند، 
بر حوزه شعر قديم و جديد فارسی و عربی، احاطه داشته و خود در زمره شاعران چيره 

دست به شمار می روند. 337
احاطه فرهنگی � هنری ايش��ان به شعر محدود نشده بلكه حوزه رمان و داستان را 
هم در بر می گيرد.338 گستره فعاليت و احاطه ايشان در عرصه فرهنگ، هنر، شعر و 
كتاب، ادبيات جهان، جريان های فكری- فرهنگی، روشنفكری، تاريخ معاصر و... 
را می توان از نوع كتاب خانه شخصی339، نگاشته ها و سخنان ايشان مورد ارزيابی 

قرار داد. 340
هـ(ابعادسیاسی

 فعاليت هايی كه از سوی مقام معّظم رهبری در حوزه سياست صورت پذيرفته است 
را می توان از مهم ترين ابعاد وجودی شخصيت ايشان برشمرد. با توّجه به اين كه 
گونه فعاليت ايشان در عرصه سياسی، به شرايط جامعه بستگی دارد؛ از اين روی، با 
تقس��يم فعاليت ايشان در سه زمانه خاص)قبل از انقالب، پس از انقالب و پيش از 

رهبری و زمان رهبری(، می توان به دركی بهتر از ابعاد سياسی ايشان نايل آمد.
1ـپیشازانقالب

آيت الل خامنه ای از سنين نوجوانی، با مقوله های سياسی كاماًل آشنا بود. نخستين 
جرقه های سياس��ی و مبارزاتی را مجاهد بزرگ و ش��هيد راه اس��الم شهيد »سيد 
مجتبی نّواب صفوی« در ذهن ايش��ان زده است. هنگامي كه نّواب صفوی با عّده 
ای از فدائيان اسالم در سال 31 به مشهد رفته در مدرسه سليمان خان، سخنرانی پر 
هيجان و بيدار كننده ای در موضوع احيای اسالم و حاكميت احكام الهی، و فريب و 
نيرنگ شاه و انگليسی و دروغگويی آنان به ملت ايران، ايراد كردند. آيت الل خامنه ای 
آن روز از طالب جوان مدرس��ه س��ليمان خان بودند، به شّدت تحت تأثير سخنان 
آتشين نوّاب واقع شدند. ايشان می گويند:  همان وقت جرقه های انگيزش انقالب 
اس��المی به وسيله نّواب صفوی در من به وجود آمده و هيچ شكی ندارم كه اولين 
آتش را مرحوم نّواب در دل ما روش��ن كرد«. از اين روی، آغاز سوابق كار مبارزاتی 

ايشان به آن دوران، يعنی به سالهای 33 و 34 به بعد برمی گردد.341
از سال 1337و با گذشت چند سال از شهادت نواب صفوی و حضور آيت الل خامنه 
ای در قم و همزمان با حركت انقالبی واعتراض آميز امام خمينی عليه سياستهای 
ضد اسالمی و آمريكا پسند محمد رضا شاه پهلوی، دور ديگری از فعاليت سياسی 
ايشان آغاز شد، ايشان در همان سال ها از سوی امام خمينی، مأموريت يافتند كه 
پيام ايش��ان را به آيت الل ميالنی و علمای خراس��ان در خصوص چگونگی برنامه 
های تبليغاتی روحانيون در ماه محّرم و افشاگری عليه سياست های آمريكايی شاه و 
اوضاع ايران و حوادث قم، برسانند. ايشان اين مأموريت را انجام دادند و خود نيز برای 
تبليغ، عازم شهر بيرجند شدند و در راستای پيام امام خمينی، به تبليغ و افشاگری عليه 
رژيم پهلوی و آمريكا پرداختند. در نهايت در 9 محّرم »12 خرداد 1342« دستگير 
و يك شب بازداشت شدند و فردای آن روز به شرط اينكه منبر نروند و تحت نظر 
باشند آزاد شدند. با پيش آمدن حادثه خونين 15خرداد، باز هم ايشان را از بيرجند به 

مشهد آورده، تحويل بازداشتگاه نظامی دادند و ده روز در آنجا با سخت ترين شرايط 
و شكنجه و آزارها زندانی شدند. 

در مدت شش سالی)1337 تا 1343( كه در قم اقامت داشتند، عالوه بر اشتغال به 
تحصيل در حوزه، به مسايل سياسی روز توجه داشته و در حركتی كه حضرت امام 
خمينی قدس سره، عليه رژيم استبدادی و وابسته پهلوی شروع كردند، حضور جدی 

داشتند. 342
ايشان در مجموع، شش بار توّسط ساواك دستگير شد كه ششمين دستگيری ايشان 
را می توان س��خت تريِن آن ناميد. فعاليت ايشان در بين سالهای 1350�1353 در 
قالب درس��های تفس��ير و ايدئولوژی، در سه مسجد »كرامت«، »امام حسن)ع(« و 
»ميرزا جعفر« مش��هد مقدس تشكيل می شد و هزاران نفر ازمردم مشتاق به ويژه 
جوانان آگاه و روشنفكر و طاّلب انقالبی و معتقد را به اين سه مركز می كشاند و با 
تفّكرات اصيل اسالمی آشنا می ساخت، موجب شد كه در دی ماه 1353 ساواك بی 
رحمانه به خانه آيت الل خامنه ای در مشهد هجوم برده، ايشان را دستگير و بسياری 
از يادداشت ها و نوشته هايشان را ضبط كنند. اين زندان كه تا پاييز 1354 در زندان 
كميته مشترك شهربانی زندان ادامه داشت، در شرايطی سخت و در سلولی با سخت 
ترين شرايط ادامه يافت. سختی هايی كه ايشان در اين بازداشت تحّمل كردند، به 

تعبير خودشان »فقط برای آنان كه آن شرايط را ديده اند، قابل فهم است«.343 
محدوديت های رژيم جنايتكار پهلوی در اواخر سال 1356، بدانجا انجاميد كه ايشان 
مجّدداً دستگير و برای مّدت سه سال به ايرانشهر تبعيد شدند. در اواسط سال 1357 

اوجگيری مبارزات عموم مردم مسلمان و انقالبی ايران، به آزادی ايشان انجاميد. 
درآس��تانه پيروزی انقالب اسالمی، پيش از بازگشت امام خمينی)قده( از پاريس به 
تهران، و از س��وی ايشان »ش��ورای انقالب اسالمی« با شركت افراد و شخصيت 
های مبارزی همچون ش��هيد مطهری، شهيد بهشتی، هاشمی رفسنجانی و... در 
ايران تش��كيل گرديد، آيت الل خامنه ای نيز به فرمان امام بزرگوار به عضويت اين 

شورا درآمد.
2ـپسازانقالب

آيت الل خامنه  ای پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز هم چنان پرشور و پرتالش به 
فعالّيت های ارزشمند اسالمی و در جهت نزديك تر شدن به اهداف انقالب اسالمی 
پرداختند كه همه در نوع خود و در زمان خود بی نظير و بسيار مّهم بودند كه در اين 

مختصر فقط به ذكر مهم ترين آنها می پردازيم:
� پايه گذاری »حزب جمهوری اسالمی« با همكاری و افرادی چون: شهيد بهشتی، 

شهيد باهنر، اسفند1357؛
� معاونت وزارت دفاع، 1358؛

� سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1358؛
� امام جمعه تهران، 1358؛

� نماينده امام خميني در شورای عالی دفاع، 1359؛
� نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، 1358.

در پيامد فعاليت های گسترده ايشان در راستای اهداف نظام انقالبی ايران، و در سال 
هايی كه منافقين، فعاليت های خويش را به بُعد نظامی و ترور كشانده بودند، ايشان 
در ششم تيرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران، به وسيله انفجار بمبی دست ساز ترور 

شده و به خاطر جراحات بسيار، به افتخار جانبازی نايل شدند.
پس از آن كه در پيامد فعاليت های منافقانه بنی صدر و اعالم سلب كفايت سياسی 
وی از س��وی مجلس و بركنار شدن وی از فرماندهی كلِّ قوا از سوی امام خمينی 
كه به فرار وی از كشور انجاميد، مقام معظم رهبری كه تازه از بيمارستان مرخص 
ش��ده بودند، ملت بزرگ ايران، نيز پس از تجربه تلخ رياس��ت جمهوری بنی صدر 
و هوش��ياري ای كه از اين رهگذر و انفجار حزب جمهوری اس��المی و مقر رياست 
جمهوری رجايی به دس��ت آورده بود، و در سايه اعتماد فراگير مردمی در تاريخ 13 
مهرماه 1360، يكپارچه در رای گيری رياس��ت جمهوری ش��ركت نمودند و با رای 

مباني نظام سياسي اسالم



143

قاطع، ايش��ان را با 95/01 درصد، )باالترين نس��بت را در تمامی انتخابات رياست 
جمهوری تاكنون به خود اختصاص داده است( به رياست جمهوری انتخاب كردند.

دوره اول رياس��ت جمهوری آيت الل خامنه ای، با جنگ و محاصره اقتصادی توام 
بود و يك كار سخت و طاقت فرسا را در بعد داخلی برای انتظام جمهوری اسالمی و 
هماهنگی نهادها و ارگانهای آن با مساله اصلی، يعنی جنگ و مقابله با ضد انقالب، 
منافقين و ليبرالها ايجاب می كرد و در بعد خارجی، معرفی انقالب و مواضع نظام، 
بخصوص در زمينه جنگ تحميلی و ضد استكباری و ضد صهيونيستی، و حمايت 
از مستضعفان و محرومان را طلب می كرد.آيت الل خامنه ای با مشكالت جسمی 
كه داشتند، مجدانه در هر دو بعد، يك كار پيگير، مستمر و دقيقی را شروع كردند و 
موفق به ارائه چهره ای با صالبت و پيروز، و مورد رضايت امام عزيز از نظام جمهوری 

اسالمی، شدند.344
در مرداد ماه سال 64، در چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوری نيز مقام معظم 
رهبری، بنا به توصيه دوس��تان و تكليف حضرت امام)ره( نامزد انتخابات شده و با 
توجه به حجم بسيار پايين تبليغات و اقتضای زمان كه مردم نسبتا احساس ضرورت 
كمتری برای حضور در پای صندوقهای رای می كردند، با كسب 85/67 درصد آرای 

مردم مجّدداً به رياست جمهوری ايران انتخاب شدند.345
از فصلهای پرشور دوره دوم رياست جمهوری آيت الل خامنه ای، عزيمت به نيويورك 
برای ش��ركت در چهل و دومين جلسه اجالس عمومی آن سازمان ملل متحد در 
اواخر شهريور سال 66 است. ايشان با سخنرانی توفنده و مهم خود، مواضع جمهوری 
اسالمی را در برابر امريكا و دنيای استكباری، با قوي ترين بيان و استدالل برشمردند. 
مقايسه اين بيانات با سخنرانيهای قبل و بعد رؤسای جمهوری اسالمی ايران، نشانه 
های بزرگی از عظمت روحی و توكل عظيم و تبعيت مثال زدنی ايشان از حضرت 

امام خمينی قدس سره را برای مشتاقان روشن می كند.
ايش��ان، بی توجه به خوشامد يا بدآمد دنيای اس��تكباری و تبعات آن، ضمن طرح 
انديشه الهی اسالم و ويژگی ها و رهآوردهای پربركت اسالم، ويژگيهای بارز انقالب 
اسالمی و مواضع اصولی آن را مطرح كرده، سپس به مساله جنگ می پردازند و آن 
گاه فهرست بلندبااليی از دشمنيها و تجاوزات امريكا را عنوان می كنند. طبيعی است 
امريكا و صهيونيسم بيشترين ضربه را از اين افشاگری جهانی و مستقيم خوردند و 
خروج نمايندگان آنان، خش��م اين رژيمها را بر مال ساخت. مقام معظم رهبری در 
خاطرات خود، به انعكاس اين نطق اش��اره فرموده و ي��ك نمونه از آن را بيان می 

فرمايند:
در يكی از مجامع بين المللی كه نطق خيلی پرشوری در آن جا عليه تسلط قدرتها 
و نظام سلطه در دنيا ايراد كردم و امريكا و شوروی را در حضور بيش از صد هيات 
نمايندگی و رؤسای دولتها، به نام كوبيدم و محكوم كردم، بعد از آن نطق، عده ی 
زيادی آمدند، تحسين و تصديق كردند و گفتند: »همين سخن شما درست است!« 
يكی از س��ران كشورها كه يك جوان انقالبی بود )و البته بعد هم او را كشتند( نزد 
من آمد و گفت: همه ی حرفهای شما درست است، منتها من به شما بگويم كه به 
خودتان نگاه نكنيد كه از امريكا نمی ترسيد، همه ی اينهايی كه در اين جا نشسته 
اند، از امريكا می ترسند! بعد سرش را نزديك من آورد و گفت: »من هم از امريكا 

می ترسم!«.346
3ـانتصاببهرهبرى

يكی از دغدغه های رهبران هر انقالبي، عصر پس از بنيانگذار آن اس��ت. دشمنان 
هر انقالب برای نابودي آن، معمواًل دوران گذار از معمار اصلي انقالب را نشانه می 
روند. رحلت امام خمينی )ره( بنيانگذار نظام جمهوری اسالمی در چهاردهم خرداد 
سال 68 در شرايطی بسيار حساس اتفاق افتاد. تحليل دشمنان اين بود كه پايان عمر 
امام خمينی، پايان كار انقالب اسالمی را نيز رقم خواهد زد. آسوشيتدپرس بالفاصله 
پس از رحلت امام خمينی اعالم كرد: » با رفتن ) امام ( خمينی، انقالب اسالمی به 

پايان رسيد. « 

اما تدبير دور انديشانه امام خمينی ) ره ( برای احيای نظريه واليت فقيه و تثبيت آن 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی، بر فرضيات دشمنان خط بطالن كشيد. ساعاتی 
پس از رحلت امام خمينی، علی رغم فقدان جانسوز اين رهبر فرزانه، مجلس خبرگان 
در حركتی مدبرانه و به هنگام، آيت الل خامنه ای را به عنوان رهبر جديد جمهوری 
اسالمی معرفی كرد. حضور ميليونی مردم ايران در مراسم تشييع پيكر مطهر امام 
خمينی )ره( و حمايت بی دريغ آنها از انتخاب مقام معظم رهبری، با طرح شعارهايی 
مانند: » اطاعت از خامنه ای، اطاعت از امام است «، مهر تائيدی بر انتخاب بجا و 

شايسته مجلس خبرگان رهبري بود.
انتصاب و به دس��ت گيری رهبری توّس��ط آيه الل خامن��ه ای در فرايندی صورت 
پذيرفت كه به خوبی نمايانگر دور بودن ايشان از جاه طلبی و در عين حال، هدايت 
الهی در اين خصوص اس��ت. ايش��ان در حالی كه چند ماه مانده به پايان دوره دوم 
رياس��ت جمهوری، خود را آماده ترك اين مسؤوليت و انجام كارهای فرهنگی می 
نمودند، با پيشنهادهای متفاوتی از سوی افراد مختلف مواجه می شدند كه با مخالفت 
ايشان همراه بود.347 عباراتی كه از سوی ايشان در آن فضا، ارائه شده بيانگِر روحيه 

قدرت گريزی، همراه با مسئوليت مداری است.348
اين در حالی است كه امام خمينی، در سال های گذشته، با روشن بينی الهی خود، 
اخالص و توانايی حضرت آيت الل خامنه ای را در اندازه های رهبری ملت می ديدند 
و گاه به اشاره و گاه به تصريح اين موضوع را مطرح فرموده 349 و زمينه فعليت يافتن 
رهبری ايشان را فراهم كردند. از سوی ديگر، خواست و اراده الهی بر آن قرار گرفت 
كه رهبری انقالب، به دست بهترين فرد ممكن قرار گرفته و در اين راستا، انقالب 
از خطرات و بحران ها رهايی يافته، به اهداف خود، نزديك شده و به الگويی مناسب 

در جهان تبديل شود. 
4ـدودههرهبرى

رهبری آيت ا.. خامنه اي، در دو دهه گذش��ته نش��ان می دهد كه ايشان با شناخت 
دقيق دش��منان و مواضع و تاكتيكهای آنها در س��الهای پس از انقالب، هوشياری 
درمقابل جريانات داخلي وابسته به بيگانگان و نيز قدرتهای استكباری،  آشنايی با 
مسائل داخلی و بين المللی در عيِن ارتباطی صميمانه با مردم، سكان كشتی انقالب 
اسالمی را با وجود توفانها و بحران های تند سياسی در منطقه و جهان، به سالمت 

به ساحل نجات رهنمون نمايد. 
ايشان در شرايطی رهبری انقالب را در دست گرفتند كه سيل تهديد های داخلی و 
خارجی فراروی نظام اسالمی  می توانست، كشور را با بحران های اساسی مواجه 
كرده و انقالب را ساقط نمايد، اما با سرپنجه مديرّيت بهينه، مناسب، كارآمد، بومی و 
برآمده از آموزه های دينی، كه از سوی آيه الل خامنه ای، انجام شد، بسياری از اين 
تهديدها به فرصت تبديل شده و كشوری كه می توانست در سايه بسياری از تحريم 
ها، تسليم شود، در سايه محوريت دانايی، خود اتّكايی، تكيه به مردم، باور به نيروهای 
خودی، رويكرد به خودكفايی اقتصادی و هوّيت بخش��ی به مردم و نظام، به يكی 
از قدرتمندترين كشورهای منطقه تبديل شده، بلكه به الگوی بسياری از كشورهای 

جهان تبديل شود.
برخی از اموری كه می توانست به تهديد نظام اسالمی و كشور ايران منجر شده و 
در عين حال گذر از آن ها در ذيل رهبری آيه الل خامنه ای، توانست، فرصتی برای 

توسعه و پيشرفت كشور، محسوب شود، در ذيل به اختصار از نظر می گذرد: 
� بحران های ناشی از جنگ و اقتصاد به هم ريخته؛

� مشكل اختالفات قوميتی؛
� ضرورت دستيابی به انرژی هسته ا؛.

� حادثه 18 تير؛
� جريان های فرهنگی سكوالر و ضدِّ انقالب در حاشيه طرح مسأله اصالحات؛

� حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوری؛
� حوادث تروريستی افراد ضدِّ انقالب؛

مباني نظام سياسي اسالم
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� حادثه ميكونوس و ماجرای خروج سفرای كشورهای اروپايی؛350
� تحريم های اقتصادی متعّدد؛

� حمله آمريكا به عراق و افغانستان؛
� اختالفات گروه های سياسی.

در حالی كه هر كدام از مواردی كه مطرح ش��د و می توانس��ت  حكومت و نظامی 
را از پای درآورد، گونه راهبری آيه الل خامنه ای، ضمن اين كه به خروج كش��ور از 
اين بحران ها انجاميده و كشور را در حالت ثبات قرار داد، بلكه هركدام از اين موارد 
كه گونه گذر از آن ها، خود، به بحثی مستقل و مفّصل خواهد انجاميد، به فرصتی 
مطلوب در جهت توسعه، پيشرفت، استقالل، تقويت نهادها، اتّحاد عمومی، هوّيت 
ملّی � اسالمی، بيداری فرهنگی، خودكفايی در صنايع نظامی و... گشته و به ظهور 
انقالب اس��المی به عنوان نماد مقاومت، توسعه و استقالل در ميان كشورهای در 

حال ظهور انجاميد. 
به عنوان نمونه در بعد سياس��ت خارجی، در طول دو دهه گذش��ته، شرايط منطقه 
پيرامون ايران و نيز تحوالت جهان، پيچيده و حساس بوده است. با حمله رژيم صدام 
به كويت و اشغال اين كشور، ائتالف جهانی به رهبری امريكا برای حمله به عراق 
شكل گرفت و نيروهای اشغالگر غربی در منطقه حضور يافتند. در آن شرايط دشوار، 
رهبری انقالب اسالمي با هوشياری، ضمن حمايت از مردم مظلوم عراق، و در نقطه 
مقابل كسانی كه نظام را به حمايت از صّدام و مبارزه با آمريكا تشويق می كردند، 
و می گفتند، ايران بايد به عراق كمك كند؛ چون عراق در واقع با آمريكا می جنگد، 
ايش��ان فرمودند: نه! اين يك دام است و نبايد از دولت عراق حمايت كنيم و از اين 
روی با اعالم بی طرفی در جنگ، جمهوری اسالمی ايران را از گرفتار شدن در دام 
جنگي ويرانگر رهانيد.و بعداً معلوم ش��د كه دقيقا اين يك دام بود و با موضع گيری 
هوشيارانه مقام معظم رهبری، تنها كشوری كه به سالمت از اين مقطع عبور كرد 
كشور ايران بود. و اين در حالی بود كه كشورهای عربی مجموعا 53 ميليارد دالر به 
آمريكا دادند كه يك ضرر كالن اقتصادی بود. ولی تنها كشوری كه از جنگ سالم 
عبور كرد و يك ريال هم خسارت نداد، كشور ايران بود. برخالف كشورهايی كه با 
حمايت از يكی از دو طرف جنگ، متحّمل هزينه های بسياری شدند، كشور ايران 
با بی طرفی در اين جنگ، عماًل از خس��ارات احتمالی، به دور مانده و در عين حال 
از ضعف و خسارت های دو طرف درگير، كمال استفاده را نموده است. اين قضيه از 
سوی برخی از آنان كه مايل به پيشرفت ايران اسالمی نيستند نيز مورد تأييد قرار 
گرفته اس��ت. به عنوان نمونه به گزارش خبرگزاری فارس، »دومينيك دوويلپن« 
نخست وزير سابق فرانسه در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه اي »الحيات« با اشاره به 
اينكه با حمله نظامي آمريكا به عراق، نظام »صدام« سقوط كرد، ايران را پيروز واقعي 
جنگ آمريكا دانست. نخست وزير سابق فرانسه افزود: با شكست طالبان در افغانستان 
و و سقوط صدام در عراق و احياي شيعيان عراق ايران بزرگ ترين پيروز جنگ آمريكا 
در عراق ش��د... آمريكا با به راه انداختن جنگ در عراق سعي كرد ايران را تضعيف 
كند ولي ايران از ضعف آمريكا در عراق استفاده كرد و نتايج جنگ عمال بر خالف 

خواسته ها و انتظارات آمريكا و از سويي ديگر جايگاه ايران مستحكم تر شد. 
روزنامه آمريكايی نيويورك تايمز نيز در مخالفت با جنگ آمريكا با عراق و افغانستان، 
با خائن خواندن تيم بوش و ديك چنی می نويسد »نخستين مداخله نظامی عمده 
دولت بوش سرنگونی نظام طالبان و به عبارتی بزرگترين دشمن شرقی تهران بود و 
پس از آن نيز واشنگتن بزرگترين دشمن غربی ايران يعنی صدام را سرنگون كرد. آيا 
اين اتفاقی است كه از ميان 193كشور دنيا ما دو همسايه ايران را سرنگون كرديم؟ 
درنظر بگيريد اوضاع عراق پس از جنگ چگونه پيش رفت. آمريكا ارتش عراق را 
منحل كرد، نظام بعث را از هم پاشيد و به استقرار دولتی طرفدار ايران در بغداد كمك 
كرد. اگر روحانيون ايران سناريوی عراق را می نوشتند نمی توانستند اوضاع را بهتر از 

اين برای خود پيش بينی كنند. ما در عراق جنگيديم و ايران پيروز شد.
مقام معّظم رهبری، در عين حال، همواره از استقالل كشور در برابر بيگانگان دفاع 

كرده و لحظه ای از مبارزه با قدرتهای سلطه طلب و توطئه گر غافل نمي ماند. چرا 
كه انقالب اس��المی تا وقتی زنده و پايدار اس��ت كه بيرق عدالتخواهی را در جهان 
برافراش��ته نگه دارد و از حقوق ملتهای ستمديده، ازجمله ملت هاي مظلوم لبنان، 
فلسطين، عراق و ديگران، پشتيبانی كند. و از همين روی است كه ايشان، با اعالم 
وفاداری به آرمانهای امام خمينی، هم اينك به عنوان رهبري مصمم و قاطع، مطرح 
است كه توانسته هيمنه و قدرت پوشالي ابرقدرتها را درهم بشكند و امت اسالم را به 

اتحاد و يكپارچگی و دفاع از منافع جهان اسالم دعوت كند. 
پيام  اخير آيه الل خامنه ای به مناسبت فجايع غزه، موجی از احساسات مردمی را در 
ميان مسلمانان عليه صهيونيست ها برانگيخت. ايشان در اين پيام، نيروی مقاومت 
حماس را به اس��تقامت و ياری گرفتن از خ��دا دعوت كرد و ضمن محكوم كردن 
همدستی دولت جنايتكار بوش با صهيونيست ها، سكوت و بي اعتنايی سازمانهای بين 
المللي و برخی دولتهای عربی را زمينه ساز جنايات رژيم صهيونيستي در غزه خواند. 
رهبر انقالب اسالمی از ملتهای مسلمان خواست كه به هر طريق ممكن به ياری 
مردم غزه بشتابند. سيد حسن نصرالل، دبيركل حزب الل لبنان می گويد: »آيت الل 
خامنه ای رهبری بزرگ است كه به قدرت و اراده و عزم ملتهای منطقه اعتماد دارد 

و شكست اشغالگران و پيروزی مقاومت را پيش بينی كرده بود«. 
مؤسس��ه كارنگي، در گزارش��ی به نقش آيت الل خامنه ای در قدرت و ثبات ايران 
اشاره می كند و می نويسد: »شايد در دنيا هيچ رهبری نباشد كه نسبت به مسائل 
ج��اری جهان به اندازه آيت الل خامنه ای اهميت دهد، اما همزمان تا اين حد برای 
جهانيان ناشناخته باشد. آيت الل خامنه ای به اين دليل به مقام رهبری انتخاب شد 
كه به آرمانهای انقالبی و آموزه های آيت الل خمينی وفادار بود. لذا هر طرحی كه 
امريكائيان برای ايران طراحی كنند، محكوم به شكست است. آيت  الل خامنه ای 
هرگز توافقی را كه متضمن عقب نشينی يا پذيرش شكست باشد، نخواهد پذيرفت. 
او بايد متقاعد شود كه اياالت متحده آماده است مشروعيت نظام جمهوری اسالمی 
ايران را به رسميت بشناسد و به آن احترام بگذارد. امريكا بايد به گونه ای رفتار كند 
كه آيت الل خامنه ای يقين پيدا كند كاخ سفيد در پی تغيير رفتار خود است، نه تغيير 

رژيم ايران«.
بنابراين، بررسی عملكرد آيت الل خامنه ای پس از دو دهه، نشان می دهد كه ايشان 
علی رغم تنوع و پيچيدگی توطئه های دش��منان انقالب، در ادامه راه امام خمينی 
و افزايش توانمندي و كارآمدي نظام جمهوری اسالمی، موفق بوده است. او امروز، 
رهبري وزين و هوشيار برای نظام اسالمی و تكيه گاهی امين و صادق برای توده 

هاي مردم بشمار می رود.
و(اندیشهسیاسیمقاممعظمرهبري

1. موضوع سياست
متفكران سياسی معاصر با پيروی از تفكر غربی، عموماً موضوع سياست را مطالعه 
پديده دولت يا فن زمامداری و حكومت كردن351 و يا مطالعه قدرت و روابط مبتنی 

بر اقتدار می دانند352. 
در نگاه مقام معظم رهبری عنصر هدايت و اصالح جامعه جای قدرت را می گيرد و 
سياست، قدرت و حكومت اسالمی با هدف هدايت مردم اجرا می شودتا آنها از ظلمت 

جهل و نادانی و گمراهی به سوی نور و هدايت رهنمون شود.353
2. نسبت دين و سياست

در انديش��ه آيت الل خامنه ای نسبت دين و سياست امری درون دينی دانسته شده 
است و اعتقاد بر آن است كه اگردين اسالم به درستی شناخته شود، تصور جدايی آن 
از سياست، غيرممكن می نمايد و كسانی كه تالش می كنند دين را از ورود به سياست 
منع كنند و يا كسانی كه ورود دين را به سياست دنيايی كردن دين تفسير می كنند 
هر دو به بيراهه می روند و خواسته يا ناخواسته جامعيت و جاودانگی اسالم را مورد 
ترديد قرار می دهند. با همين پيش فرض ايشان تز جدايی دين از سياست را با عنوان 

»شبهه«،از مظاهر »شرك«354 و »توطئه ضد دينی«355 ياد می كنند.
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3.قانون
مقام معظم رهبری با اشاره به فلسفه واهميت قانون و منطق زندگی اجتماعی كه بر 
پايه منافع جمعی استوار است؛ اصل قانون و رعايت آن را ضروری دانسته و بر اين 
باورند كه حتی قانوِن بد بهتر از بی قانونی و نقض قانون است و رعايت قانون همواره 

و بر همگان الزم است.356
4.عدالت

در نگاه رهبری »عدالت در بنيان عالم و آفرينش نقش اساس��ی دارد؛ يعنی س��نت 
آفرينش، عدل اس��ت. و هر نظام اجتماعی اگر به دنبال اين س��نت طبيعی و قانون 
الهِی آفرينشی حركت كرد، ماندگار است، موفق است، كامياب است. كاميابی انسان، 
در وقتی است كه خود را تطبيق بدهد با قوانين آفرينش، با سنتهای الهی، كه تغيير 
و تبّدل ناپذير است. عدالت بنابراين يك ريشه ی تكوينی و طبيعی دارد در مجموع 

آفرينش«.357
آيت الل خامنه ای عدالت انس��انی را به گونه های مختلف فردی، اجتماعی358 359، 
و سياس��ی تقسيم نموده يكی از فلس��فه های مهم حكومت دينی را بسط عدالت 
اجتماعی می دانند. 360 و ازعدالت به عنوان دش��وارترين ميدان مجاهدت و مشكل 
ترين كار ياد می كنند.361 در دستگاه انديشگی ايشان انديشه جدايی دين از سياست 

بزرگ ترين مانع فهم و اجرای عدالت در همه عرصه های زندگی است.
5.آزادى

ايشان در تعريف نسبتاَ جامعی آزادی را چنين بيان مي كنند: »آزادی يعنی رها شدن 
از قيد و بند طاغوتها و امكان حركت و پرواز به س��وی سرمنزل انسانيت كه تعالی 
معنوی و الهی است. البته شكل كامل اين آزادی و رهايی جز در يك نظام عادالنه ی 

اجتماعی از لحاظ اقتصادی و از همه جهت ممكن نيست«.362
ايشان با اشاره به ماهيت آزادی در اسالم به آزادی درونی و معنوی انسان ها اشاره 
نموده ونقش آن را در آزادی سياسی اساسی مي دانند و اين را فارق اساسی ميان نظر 

اسالم و مكاتب غربی  در باب آزادی به حساب مي آورند.363
مقام معظم رهبری با آن نگاه مفهومی به آزادی واشاره به موانع آن، در همه عرصه 
ها، با رويكردی بنيادی به مقوله حقوق ش��هروندي و آزادی سياسی تصريح دارند 
كه : »ما به آزادي معتقديم. اعتقاد ما به آزادي و تامين حقوق شهروندي در مسائل 

اجتماعي هم ريشه دارد و داراي مبناي ديني است«364
6.والیت

آيت الل خامنه ای با اشاره به مدل مطلوب حكومت اسالمی در قالب »واليت« بر 
اين باورند كه مس��أله واليت و حكومت در اسالم مسأله اساسی و مهمی است365. 
ايشان معنای عام واليت را پيوستگی و به هم تنيدگی دو چيز و كاربرد خاص آن را 

پيوستگی مردم يك جامعه با رهبر و امام خود می دانند.366
ايشان با عنايت به مفهوم خاص واليت، جامعه واليی را دارای ارگانيسمی منسجم 
و متحد و مؤتلف معرفی می كنند كه براس��اس مبانی اعتقاد توحيدی با جاذبه های 
درونی قوام يافته اس��ت و شرك گريزی و كفرستيزی از ويژگيهای بارز آن است.367  
در حكومت واليی حاكم اسالمی با مردم ارتباطات فكری، عقيدتی، عاطفی، انسانی 
و محبت آمي��ز دارد و مردم به او عالقه مندند. نوع رابطه مردم و ولی امر مس��لمين 
همچون ريس��مان محكم و به هم تابيده ش��ده اس��ت كه جدا كردن آن به آسانی 

امكان پذير نيست.368
مقام معظم رهبری تأكيد می كنند »آن كس��ی كه اين والي��ت را از طرف خداوند 
عهده دار می ش��ود بايد نمونه ضعيف و پرتو و س��ايه ای از آن واليت الهی را تحقق 

بخشد و نشان بدهد خصوصيات واليت الهی را داراست369
ايشان چند ويژگی اساسی در رابطه با حاكم و والي ذكر می كنند كه به اختصار عبارت 

است از:
1- واليت در اسالم ناشی از ارزشهاست. مثاًل عدالت از جمله شرايط واليت است 

اگر اين شرط تأمين شد واليت يك چيز آسيب ناپذير است370
2- واليت يك مفهوم مردمی است، بلكه مردمی ترين نوع حكومت است371

3- ضمانت اجرايی اين حكومت درونی است372
4 – واليت يعنی حاكميت انس��انهای پارس��ا، انس��انهای مخالف با شهوات نفس 

خودشان.373
 5 -حاكم و والی از نظر قانون با ديگران مساوی است374

در كنار شرايط ايجابی واليت، در انديشه سياسی مقام معظم رهبری شرايط سلبی 
نيز وارد شده كه بخشی از آن به شرح ذيل است:

1- واليت به هيچ وجه سلطنت نيست و والی نيز سلطان نيست375
2- هر حكومتی كه ارتباط تنگاتنگ و محبت آميز با مردم نداش��ته باش��د واليت 

نيست376
3- اگر رابطه حاكمان و مردم براس��اس ترس و رعب و خوف باش��د واليت صادق 

نيست 
4-اگر منشأ قدرت كودتا باشد واليت صادق نيست.377

5- اگر خاستگاه قدرت وراثت و جانشينی نسبی باشد واليت صادق نيست 378
6- اگر كسی ارتباط با مردم را بدون داشتن آن معيارهای واقعی احراز بكند باز هم 

واليت صادق نيست379
7 – واليت برای والی و تشكيالت حكومتی طعمه نيست ابزار است380

8 – معنای واليت محجوريت مردم و قيموميت بر آنها نيست381
7. واليت فقيه

مقام معظم رهبری واليت فقيه را نوع خاصی از حكومت مي دانندكه متمايز از همه 
حكومت های موجود در دنياست382 اصل واليت فقيه يعنی ايجاد ميليونها رابطه دينی 
ميان دل های مردم با محور و مركز نظام - بحث ش��خص در ميان نيس��ت بحث 
هويت و معنا و شخصيت در ميان است.383 همه راههای اصلی نظام به مركز واليت 

نقطه درخشان نظام اسالمی ختم می شود.384 
ايش��ان اصل واليت فقيه را »حكم ش��رعی« می دانند كه »عقل« نيز آن را تأييد 
می كند مشروعيت آن دينی و به واسطه امضای شرع است. اما در انتخاب مصداق آن 
معتقد به »طريق عقالئی« هستند و به شيوه انتخابی كه در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ايران آمده است استناد می كنند.385 
8.مردمساالرىدینی

در انديش��ه مق��ام معظ��م رهب��ری، مردم س��االری دين��ی مفهوم مركب��ی از دو 
جزء»مردم ساالری« و »دينی« نيست بلكه حقيقت واحد درون دينی است كه فقط 
در چارچوب مسائل دينی قابل تعريف است. ايشان با تمايزگذاری بين مردم ساالری 
دينی و دموكراسی غربی می فرمايند: »مردم ساالری دينی به معنای تركيب دين و 
مردم ساالری نيست، بلكه يك حقيقت واحد و جاری در جوهره نظام اسالمی است، 
چرا كه اگر نظامی بخواهد بر مبنای دين عمل كند بدون مردم نمی شود، ضمن آن  

كه تحقق حكومت مردم ساالری واقعی هم بدون دين امكان پذير نيست«.386 

ز(آیتاهللخامنهاىدركالمامام
به يقين، گلی كه در بوستان امام خمينی قدس سره پرورش يافته است را كسی بهتر 
از باغبانش نمی شناسد و عطر كالم او كه چنين گلی را به انقالب اسالمی، مسلمانان 
و مس��تضعفان جهان هديه كرده است، شيرين تر و دلنوازتر است و به همين دليل، 
در آيينه كالم امام، كه به مناسبت های مختلف، به رغم سيره و روش خود كه افراد 
را در حياتشان نمی ستودند اال به ندرت، پاره ای از برجستگي های شاگرد صالح خود 
را چنين بر شمرده اند: بازوی توانای جمهوری اسالمی، خورشيد روشنی بخش، از 
سالله رسول اكرم و خاندان حسين بن علی، سربازی فداكار در جبهه جنگ، معلمی 
آموزنده در محراب، خطيبی توانا در جمعه و جماعات، راهنمايی دانشمند و متفكر، 
دلسوز در صحنه انقالب، خدمتگزار اسالم و ملت ، طرفدار قشر مستضعف، مصداق 

اُء َعَلی الُْكفَّاِر ُرَحماُء بَْينَُهْم « و...387 آيه »اِشدَّ
ح( آيه الل خامنه ای از زبان انديشمندان
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شخصيت آيه الل خامنه ای مورد توجه بسياری از عالمان، انديشمندان و شخصيت 
های سياسی برجسته جهان واقع شده و ايشان را به ويژگی هايی چون مايه دلگرمی 
و اميدواری ملت، ذخيره الهی، قائد ولّی وّفی و رائد سائس حّفی، افتخاركل مسلمانان، 
شخصيتی سياسی در اوج قداست، هوشمندترين سياستمدار، حكيم و دانشمند، مسلط 

به مسائل روز388
ط(دیگرویژگیها

افزون بر آنچه گفته آمد ويژگی های برجسته ای در رابطه با مقام معظم رهبری قابل 
طرح اس��ت كه اين مختصر را مجال آنها نيست، از اين رو پاره ای موارد را به اشاره 

بيان و تفصيل آن را به مجالی ديگر می سپاريم:
اقتدار و نفوذ كالم، اهتمام به ورزش، اهتمام جدی نس��بت به جوانان، راهنمايی و 
هدايت آنان با توجه به موقعيت و نظر داشت شرايط و نيازهای آنان، توجه و اهتمام 
فوق العاده نس��بت به دانشگاهيان و برقراری رابطه صميمی و گفتگوی پيوسته با 

آنان. 
درابعاد مديريتی ايش��ان نيز نكات چندی در خور توجه است از جمله: مردم مداری، 
مشورت، قاطعيت و صالبت در عين نرمی و مالطفت، حزم و دورانديشی، مصلحت 
نگ��ری همراه با تحفظ بر مبانی، عزت و اقتدار در سياس��ت خارجی، رعايت حدود 
الهی در برخوردهای ديپلماسی، اّطالع از واقعّيات جامعه و كسب مستمراطالعات 

از مجاری متعدد.
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ص 201

15. .حشر، 7
16. .به اين قسمت از بحث به طور مفصل، در فصل مربوط به واليت فقيه، پرداخته شده است.

17. جهت آگاهی بيشتر در اين باره بنگريد: شاكرين، حميدرضا، چرا دين؟ چرا اسالم؟ چرا تشيع؟  قم: دفتر نشر 
معارف، 1387.

18. . در ادامه، بحث خاتميت و داليل آن خواهد آمد.
ِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن« ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل اللَّ 19. . احزاب،40: » َما َكاَن ُمَحمَّ

َّه ال نبیَّ ِمن بَعدي« صحيح ترمذی، ج 2ص301؛ يا متقی هندی:» كنز  20..»أنَت ِمنّي بَِمنزلِة هاُروَن ِمْن ُموسی إالّ اَن
العمال فی سنن االقوال و االفعال«، ج 12،ص 1155

21. . مرتضی مطهری:»مجموعه آثار«،ج3،همان،صص 174 - 173 و ص 191
22. . ر.ك: مرتضی مطهری، مجموعه آثار،ج 3،انتشارات صدرا،چهاردهم آبان 1380،ص 183 � 184.

23. صدوق: كمال الدين و تمام النعمه، قم: مسسه النشر االسالمی لجماعه المدرسين، ج 2، ص 516.
24.24.  مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 120، تهران: صدرا، پنجم، 1368. 
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25.25. همان، ص121.
26. .مائده، 3

27.  . محمدحسين طباطبائی:» اجتهاد و تقليد در اسالم«،ص 15 در :»بحثی درباره مرجعيت و روحانيت«،تهران:شركت 
سهامي انتشار،سوم1355

28.. ر.ك.عبدالل جوادی آملی:» واليت فقيه؛ واليت فقاهت وعدالت«، چاپ س��وم، قم، اس��راء،1381، ص ص 60 و 
63

29. برای مطالعة بيشتر:ر.ك. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 
.1379

30. . مرتضی مطّهری، مجموعه آثار، ج 3، ص 162
31. . مرتضی مطهری:» مجموعه آثار«،ج 4) امامت(،تهران:انتشارات صدرا،1375ش.ص195

32. .ر.ك. مهدی هادوی تهرانی:»مبانی كالمی اجتهاد«،همان،ص 40
33. .تكوير، 27

34. .سبا، 28:» ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َكافًَّة لِلنَّاِس بَشيراً َو نَذيرا« و ما تو را جز ]به ِسَمتِ [ بشارتگر و هشداردهنده برای 
تمام مردم، نفرستاديم.« همچنين ر.ك. انبياء، 107، انعام، 19، فرقان، 1

35. .انعام،19
36. .ر.ك.مهدی هادوی تهرانی:»مبانی كالمی اجتهاد«،موسسه فرهنگی خانه خرد،اول 1377،ص 41

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48
49. .اتي��ن ژيلس��ون:»روح فلس��فه در ق��رون وس��طی«ترجمه ع داودی،تهران:ش��ركت انتش��ارات علم��ی و 

فرهنگی،1366،ص489
 Reason Instrumental . .50

51. .ر.ك.رضا داوری:»بحران مدرنيته؛سنت،مدرنيته و پست مدرن«،به كوشش اكبر گنجی،تهران:موسسه فرهنگی 
صراط،ص143

52. عن النبي)ص(: »يا علي العقل ما اكتسب به الجنة و طلب به رضا الرحمن«؛ مجموعةورام، ج1، ص1.
53. . مارس��ل بوازار:»اس��الم و حق��وق بشر«،ترجمه:محس��ن مؤيدي،تهران:دفت��ر نش��ر فرهنگ اس��المي،اول 

1358،ص50
54. . انسان/ آيه 3

55. . ثقة االسالم كلينی: » الّروضة من الكافی« ، ج 8، ص386 و محمد باقر مجلسی: » بحاراالنوار«، ج 77، ص 
 .367

56..رعد،11
اُغوَت«. َ َواْجتَنِبُوا الطَّ 57. . نحل/36:»َولََقْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل أَْن اُْعبُُدوا اللَّ

58. . نساء/59
مدبولی،الطبع��ه  الثانی،قاهره:مكتب��ه  العظيم«،الج��زء  الق��رآن  الحفنی:»موس��وعه  عبدالمنع��م  .ر.ك.   .59

االولی2004،ص2330
60. .مرتضی مطهری: »آزادي معنوي«، همان، ص 16

61. .ر.ك.مرتضی مطهری:»فطرت«،تهران:انتشارات صدرا،دوم1370،ص231 يا ر.ك.مرتضی مطهری:»جامعه و 
تاريخ«،تهران:نشر صدرا،پنجم1372، ص 320

62. . انعام، آيه 104 : قد جاء كم بصائر من ربّكم فََمْن أبَْصَر فلنفس��ه و َمْن َعِمَی فعليها و ما أنا عليكم بحفيظ .در 
سورة يونس، آيه 108شبيه همين مضمون آمده است: ای مردم! حق، از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. 
پس هر كس به راه آيد، به يقين، به سود خويش هدايت می يابد، و هر كس از راه به در رود، به يقين، به زيان خود، 

گمراه می گردد؛ من، بر شما، نگاهبان نيستم
63. . احزاب/72

64. .ر.ك. مرتضی مطهری،:» حكمت ها و اندرزها«. ص 105 � 107.
65. . م��اّل عل��ی متّقی هن��دي: » كنزالعم��ال« ، ج 12، ص  562 ؛ محمد باقر مجلس��ی: » بحاراالن��وار« ،تهران: 

المكتبةاالسالميه، 1392ق، ج 75، ص 38
66. .مرتضی مطهری:»مجموعه آثار«،ج1،تهران:صدرا،سوم 1379،ص554

67. .ر.ك. آيزايا برلين، چهار مقاله درباره آزادي، همان، ص251.
68. .ر.ك.محمد تقی جعفری:»حكمت اصول سياسی اسالم«،تهران:بنياد نهج البالغه،1369،ص364

69. .فرقان، 44
70..بقره، 30

.71
72. .انشقاق، 6

73. صحيفه نور، ج 1، ص 6.
.Edward  Gibbon . ..74

75.. . ديون پورت، جان، عذر تقصير به پيشگاه محمد)ص( و قرآن، ترجمه غالمرضا سعيدی، )قم: دارالتبليغ اسالمی، 
بی چا، بی تا(، ص 98 - 99.

ْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر  َو أُْولَئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن)آل  يْرِ َو يَْأُمُروَن بِالْمَ 76. ر.ك: َو لْتَُكن مِّنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن إِلَی الْخَ
ِ  َو لَْو َءاَمَن أَْهُل  عم��ران  104( ُكنتُْم َخيْرَ أُمٍَّة أُْخِرَجْت لِلنَّ��اِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َو تُْؤِمنُوَن بِاللَّ

ُهُم الَْفاِسُقوَن)آل عمران 110( َُّهم  مِّْنُهُم الُْمْؤِمنُوَن َو أَْكثَرُ ا ل الِْكتَاِب لَكَاَن َخيْرً
و آل عمران)2( آيه 104 و 110؛ توبه)9(آيه 71.

ِ َو  ُسوَل َو أُولِي اْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَناَزْعتُْم فِي َشيْ ٍء فَُردُّوهُ إِلَی اللَّ َ َو أَِطيُعوا الرَّ َِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللَّ 77. ر.ك: يا أَيَُّها ال
ِ َو الْيَْوِم اْلِخِر ذلَِك َخْيٌر َو أَْحَسُن تَْأِوياًل )59( ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاللَّ الرَّ

َِّك ال  َّما يَْأُكُلوَن فِي بُُطونِِهْم ناراً َو َسيَْصَلْوَن َسِعيراً نساء)4(،آيه 10 و فاَل َو َرب َِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل الْيَتامی  ُظْلمًا إِن اِنَّ ال
ا قََضْيَت َو يَُسلُِّموا تَْسلِيمًا )نساء)4(،آيه  ُموَك فِيما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجُدوا فِي أَنُْفِسِهْم َحَرجًا ِممَّ يُْؤِمنُوَن َحتَّی يَُحكِّ

.) 65
َِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم ال يَْألُونَُكْم َخباالً َودُّوا ما َعنِتُّْم قَْد بََدِت الْبَْغضاُء ِمْن أَْفواِهِهْم َو ما  78. . يا أَيَُّها ال
َ َو  تُْخِفي ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اْلياِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقُلوَن )118 آل عمران( و  آل عمران)3(، آيه 28؛ َو َمْن يَْعِص اللَّ
َّذاِن يَْأتِيانِها ِمْنُكْم فَآُذوُهما فَِإْن تابا َو  َرُسولَُه َو يَتََعدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلُه ناراً خالِداً فِيها َو لَُه َعذاٌب ُمِهيٌن )نساء)4(، آيه ( َو ال

ابًا َرِحيمًا )نساء)4( 16( و 144؛ مائده)5(،آيه 51 و 57؛ هود)11(، آيه 113. َ كاَن تَوَّ أَْصَلحا فََأْعِرُضوا َعْنُهما إِنَّ اللَّ
79.. . احزاب)33(، آيه 6؛ توبه)9(، آيه 71.

ُ َعلِيٌم بِالُْمتَِّقيَن آل عمران)3(، آيه 115 و 151؛ شوری، آيه 38. 80.. . َو ما يَْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فََلْن يُْكَفُروهُ َو اللَّ
َّنا أَْخِرْجنا ِمْن  َِّذيَن يَُقولُوَن َرب جاِل َو النِّساِء َو الِْولْداِن ال ِ َو الُْمْستَْضَعِفيَن ِمَن الرِّ 81. . َو ما لَُكْم ال تُقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اللَّ

الِِم أَْهُلها َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْك َولِيًّا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْك نَِصيراً نساء)4(، آيه 75. هِذهِ الَْقْريَِة الظَّ
ا يَِعُظُكْم بِِه  َ نِِعمَّ دُّوا اْلَماناِت إِلی  أَْهلِها َو إِذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِالَْعْدِل إِنَّ اللَّ َ يَْأُمُرُك��مْ أَْن تُ��ؤَ 82. . إِنَّ اللَّ
ِ َو لَْو َعلی  أَنُْفِسُكْم أَِو  اِميَن بِالِْقْسِط ُشَهداَء لِلَّ َِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ َ كاَن َسِميعًا بَِصيراً نساء)4(، آيه 58 و يا أَيَُّها ال إِنَّ اللَّ
َ كاَن  ُ أَْولی  بِِهما فاَل تَتَّبُِعوا الَْهوی  أَْن تَْعِدلُوا َو إِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَِإنَّ اللَّ الْوالَِديِْن َو اْلَْقَربِيَن إِْن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيراً فَاللَّ

بِما تَْعَمُلوَن َخبِيراً )135 نساء)4(، آيه( ؛ حديد)57(، آيه 29؛ مائده)5(، آيه 8؛ نحل)16(، آيه 90.
83.. . مائده)5(، آيات 44، 45، 47 و 50.

84.. . اعراف)7(، آيه 157؛ فتح)48(، آيه 29.
85.. . انفال)8(، آيه 60.

86.. . يونس)10(، آيه 35.
87.. . قصص)28(، آيه 5؛ فتح)48(، آيه 28؛ توبه)9(، آيه 33.

88.. . نمل)27(، آيه 26.
89.. . صدوق، علل الشرايع، ج 1، باب 182، ح 9.

90.. . جهت آگاهی بيشتر نگا:
الف. ربانی گلپايگانی، علی، دين و دولت، )تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر؛

ب: شاكرين، حميدرضا، سكوالريسم، تهران: كانون انديشه و جوان، 1384.
91... كيهان فرهنگي، شماره 3، )سال 1368(، ص 62.

92.. . مارس��ل بوازار، اس��الم و حقوق بش��ر، ترجمه محس��ن مؤيدي، ص 74. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
.1358

93.. . محمد حسن قدردان قراملكي، سكوالريسم در مسيحيت و اسالم، ص 171 و 172. قم: دفتر تبليغات اسالمي، 
چاپ اول 1379 به نقل از: وحدت و تنها در تمدن اسالمي، ص 213.

94.  مجله دانشگاه انقالب، شماره 110، تابستان و پاييز 77.
ُ فَُأولئَِك ُهُم الْكافُِروَن« مائده )5(، آيه 44. 95. »َو َمْن لَْم يَْحُكْم بِما أَنَْزَل اللَّ

الُِموَن«همان، آيه 45. ُ فَُأولئَِك ُهُم الظَّ 96. »َو َمْن لَْم يَْحُكْم بِما أَنَْزَل اللَّ
ُ فَُأولئَِك ُهُم الْفاِسُقوَن«همان، آيه 47. 97.  »َو َمْن لَْم يَْحُكْم بِما أَنَْزَل اللَّ

98. الكافي، ج1،ص 58  
99.. برای آگاهی بيشتر ر.ك: ابن سينا، الشفاء، االلهيات، 1 � 2 مقاله دهم، فصل دوم صص 441 � 443; نيز ر.ك: 

شهيد مطهری، تكامل اجتماعی انسان، صدرا، صص 79 � 80.
100. ژان ژاك، روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر كيا، تهران: انتشارات گنجينه، چاپ دوم 1352، ص 48.

101. بحاراالنوار، ج 86، ص 196.
102. صدوق، علل الشرايع، ج 1، باب 182، ح 9. 

103. در اين باره داليل ديگری نيز وجود دارد، جهت آگاهی بيشتر نگا:  حميدرضا شاكرين، حكومت دينی، ص 
.20-17

وِف َو نََهوا َعِن الُْمْنَكِر َو لّل عاقِبَُة  كوَة َو أََمُروا بِالَْمْع��رُ لوَة َو ءاتَُوا الزَّ نَّاه��م فِی ااْلَْرِض اَقاُموا الصَّ َّذي��َن اِْن مكَّ 104. »اَل
ااْلُُموِر« حج )22(، آيه 41.
105.  نحل )16(، آيه 36.
106. جمعه )62(، آيه 2.

107.  اعراف )7(، آيه 157.
108. حديد )57(، آيه 25.
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109. مائده )5(، آيه 44.
110. نهج البالغه، قصار الحكم 73.

111.  شوری )42(، آيه 48.
112.  اعراف )7(، آيه 188.
113.  احزاب )33(، آيه 6.

114.  طريحی، مجمع البحرين، ص 92.
115. حديد )57(، آيه 25.

116. آل عمران )3(، آيه 146.
117.  ر.ك: الميزان، ج 5، ص 5 و ج 12، ص 256 و ج 10، ص 136؛ آيت الل خوئی، تفسير البيان، ص 327.

َ َو أَِطيُعوا الرَُّسوَل«محمد )47(، آيه 33. َِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللَّ 118. »يا أَيَُّها ال
119. الميزان، ج 18، ص 248.

َِّذيَن  ُس��وِل َو إِلی  أُولِی اْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه ال 120.  »َو إِذا جاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْلَْمِن أَِو الَْخْوِف أَذاُعوا بِِه َو لَْو َردُّوهُ إِلَی الرَّ
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240. - ريچارد نيكس��ون . فرصت را از دس��ت ندهيد . ترجمه حسين وفس��ي نژاد . تهران: طرح نو. 1371.ص 
 .256

241. - نفوذ و استحاله . تهران: معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه. 1378.ص 27. 
242. - روزنامه اطالعات . 61/12/1. 

243. - روبين وود زورث،  زيباترين تجربه من ،  ترجمه خديجه مصطفوي ، ص 38. 
244. - هفته نامه آبزرور، چاپ لندن. 

245. - شبكه اول تلويزيون بي بي سي انگليس. 
246. - فصلنامه حضور ، ش 24 ، ص 262. 

247. - اويانا فاالچي، روزنامه جمهوري اسالمي ، 7/29/ 1358. 
248. - ميشل فوكو، انقالب ايران روح جهان بي روح،

249. - انقالب اسالمي در مصاف با قرن جديد ، حسن رحيم پور ، باشگاه انديشه 1384/4/20. 
250. - برای آگاهی بيش��تر ر. ك: فيدل كاس��ترو و مذهب، گفتوگوی فيدل كاسترو با كشيش فری بتو، برگردان: 
حس��ن پستا و سيروس طاهباز، تهران، نشر همبستگی، چ اول، 1367; كليسای شورشی، كاميلو تورس، برگردان: 

جواد يوسفيان، تهران، نشر نی، 1368. 
251. - روزنامه جمهوري اسالمي، چهارده مرداد 1371. 

 Dr. Gottfried W. Scheiber: EindeutigeAntworten Fndamentalistische  -  .252
 1989 .sterreichischerKulturverlagخ .Versuchung in Relegion ind Gesellschaft

253. - امام خمينی و احيای تفكر دينی از نگاه خاورشناسان، دكتر مير محمد حسين هدی. 
254. - 92 دستاورد انقالب اسالمي ايران،موسسه قدر واليت،تهران زمستان 1382،ص231. 

255. - نامه وزير محترم علوم و تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري،1381/10/30. 
256. -روزنامه جمهوري اسالمي. 

257. - دكتر باقر الريجاني ، گزارش خبرگزاري مهر، چهار شنبه 5 خرداد 1389. 
258. - حس��ين نادري من��ش )معاون آموزش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(، خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 

 .1389/3/9،
259. - دكتر باقر الريجاني ، پيشين. 

260. - دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران، مركز طرح و برنامه ريزي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران؛ پايگاه 
 .www. dastavardha. com اطالع رساني دستاوردهاي انقالب اسالمي؛

261. - گفت و گو با دكتر جمشيد صباغ زاده رئيس مركز ملي علوم و فنون ليزر ، پايگاه اطالع رساني دستاوردهاي 
انقالب اسالمي ، پنج شنبه 16 ارديبهشت 1389. 

55445/http: //www. the-scientist. com/blog/display- .262
263. - دستاوردهاي انقالب اسالمي ، عليرضا تاجريان ، خبرگزاري آريا. 

-1/http: //banki. ir/akhbar 264. - س��ايت پرت��ال جام��ع اطالع رس��اني بان��ك و اقتص��اد كش��ور؛
bank-jahani-3636/news

265. - منبع: خبرگزاري واحد مركزي خبر، چهارشنبه 8 ارديبهشت 1389. 
266. - منبع: نش��ريه معارف،،ش��ماره 22 � دي ماه هشتاد و سه ،دكتر محمد رضا مرندي درآمدي بر كارنامه نظام 

جمهوري اسالمي. 
267.  - اين كتاب يك دوره فقه با مس��ائل مس��تحدثه است كه به هنگام تبعيد در تركيه آغاز و در نجف به پايان 

رسيد.
268.  - اين اثر پاس��خي اس��ت به كتاب ضد ديني اس��رار هزار ساله و همچنين نقدي است بر سياست هاي زمان 

رضا خان .
269.  - ر.ك : انديشه سياسي امام خميني )ره( . يحيي فوزي . قم :  نشر معارف . 1388 . صص31-28 .

270. - شخصيت و ديدگاههاي فقهي امام خميني ره، ص 33 و 34.
271.  - ابعاد علمي شخصيت حضرت امام خميني)ره( . استاد علي دواني. كتاب راه انقالب،جلد 1 .

272. - غالمعلي رجايي . برداشت هايي از سيره امام خميني . ج 2 . ص 336 ؛ دختر ديگر ايشان چنين بيان مي 
دارد : » زماني كه حضرت امام مبارزه نداشتند . آن قدر مشغول مطالعه و درس بودند كه فقط سر نهار يا گاهي سر 

شب ده دقيقه ايشان را مي ديديم « مصاحبه با خانم فريده مصطفوي « . همان . ص 335 .

مباني نظام سياسي اسالم



152

273. - رمز و راز رهبري امام )ره( ، دكتر سيد محمد صدر . پايگاه امام خميني )ره( .
274. - انديشه سياسي امام خميني )ره( . پيشين ، صص 63-62 .

275. - روح الل موسوي خميني ، چهل حديث ، ص 69 .
276. - امير رضا ستوده ، مصاحبه با آيت الل امامي كاشاني ، پابه پاي آفتاب : گفته ها و ناگفته ها از زندگي امام 

خميني ، ج 3 ، ص 255 .
277.  -مصاحبه با علي اكبر آشتياني ، همان ، ج 2 ، ص 22 .

278.  - خاطرات عيسي جعفري ، همان ، ج 1 ، ص 133 .
279. - همان ، ج 1 ، ص 34 ، و ج 2 ، ص 134 .

280.  - كتاب آئين انقالب اسالمي گزيده اي از انديشه و آرا امام خميني )ره( ص 174 .
281. - حجت االسالم و المسلمين قرهي ، سرگذشتهاي ويژه از زندگي امام خميني � ج 3

282.  - مصاحبه با خانم زهرا مصطفوي ، همان ، ج 1 و 2 .
283. - كتاب آئين انقالب اسالمي گزيده اي از انديشه آرا امام خميني )ره(  ص 366 .

284.  - خاطرات مرضيه حديد چي دباغ ، همان ، ج 2 ، ص 141 و 333 .
285.  - خاطرات سيد حميد روحاني ، همان ، ص 333 .

286.  - انديشه سياسي امام )ره( ، پيشين ، ص 65 .
287. - سبك رهبري امام خميني)ره( ، عباس شفيعي ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.

288. - تحريرالوسيله، ج 1، ص 369)ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني(.
289. - سوره سبأ ، آيه 46 .

290.  - سوره هود ، آيه 112 .
291.  -مستندات قرآني سيره سياسي امام خميني)ره( ، دكترعبدالوهاب فراتي ، روزنامه رسالت .
292. - امام خميني)ره( نه مثل ديگران ، دكتر غالمعلي حدادعادل - فلصنامه كتاب نقد، ش 13 .

293.  - منشور روحانيت ، صحيفه امام، ج 21 ، ص 273 .
294.  - خميني، روح الل؛ دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امام خميني)ره(  تدوين حسنعلي احمدي فشاركي؛ تهران: 

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س( ، 1376 .
295.  - پرتوي از رهبري و مديريت امام خميني )ره( ، سردبير - مجله حوزه، ش 49 .

296. - قاسم روان بخش، بازخواني پرونده يك رئيس جمهور، قم، دفتر جريانشناسي تاريخ معاصر، 1382.
297.  - صحيفه نور.

298. - انديشه سياسي امام ، پيشين ، ص 66 .
299.  - ر.ك : ليبراليس��م ايراني ، جهاندار اميري ، تهران : پژوهش��گاه فرهنگ و انديش��ه اسالمي ، 1388 ، ص 

286 به بعد .
300.  - نقشه اي براي بازداشت امام )ره( ، مركز اسناد انقالب اسالمي .

301. - امام خميني)ره( نه مثل ديگران ، دكتر غالمعلي حدادعادل - فلصنامه كتاب نقد، ش 13 .
302.  - انديشه الهي امام خميني )ره( در برابر انديشه ايدئولوژي ستيز دوران معاصر، حسن رحيم پور ازغدي .

303.  - صحيفه نور ، ج 5 ، ص 144 .
304.  - صحيفه نور. ج 8. ص 146 .

305. - فرازهايي از ابعاد روحي . اخالقي و عرفاني امام خميني . ص 37 .
306.  - صحيفة امام )وصيت نامه سياسي - الهي(، ج 21، ص 404 .

307. - سرگذشت هاي ويژه حضرت امام خميني، ج1 .
308. - نگاهي به رمز و راز رهبري امام ، دكتر سيد محمد صدر.

309. - صحيفه،ج 18، 330 .
310.  - جهت مطالعه بيشتر ر.ك: عصر امام خميني )ره( ، مير احمد رضا حاجتي ، قم : بوستان كتاب ، 1382  ؛  

امام خميني و جهان معاصر،  تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،1376.
311. - مجله سروش ، 1380/11/20.

312. - مصاحبه پروفسور حميد موالنا ، فصلنامه حضور ، ش 29 غ پاييز 1378 .
313. - جهت مطالعه بيشتر ر.ك: عصر امام خميني )ره( ، مير احمد رضا حاجتي ، قم : بوستان كتاب ، 1382  ؛  

امام خميني و جهان معاصر،  تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،1376.
314. - منبع: روزنامه جمهوري اسالمي ، 78/7/5 .

315. - روبين وود زورث كاريس زيباترين تجربه من ترجمه خديجه مصطفوي ص 31 و 32 و 36.
316. - مصاحبه پروفسور حميد موالنا فصل نامه حضور ش 29 پاييز 78.

317. -امام خمينی در حديث ديگران، مرتضايی، علی اكبر، نشر مركز بازشناسی اسالم و ايران ص 140�141 .
318. - ميشل فوكو، انقالب ايران روح جهان بي روح،
319. - فاينشنال تايمز چاپ لندن دهم نوامبر 1979.

320.  - روزنامه جمهوري اسالمي، 78/7/11 .
321. - روزنامه جمهوري اسالمي،78/7/6 .

322. -  ر.ك : تاثيرات حضرت امام )ره( بر جهان غرب، عليرضا محمدي ، نشريه الكترونيكي پرسمان ؛  گفتگو 
، مجله انديشه انقالب اسالمي ، ش 4 . 

323. -ر.ك:  رويكرد ديني ومعنوي انسان عصر امام خميني  ، (مير احمد رضا حاجتي (   عصر امام خميني )ره( 
از نگاه امام و مقام معظم رهبري

324. رهبر انقالب در ضمن بيان نخس��تين خاطره های زندگی خود از وضع و حال زندگی خانواده ش��ان چنين 
می گويند:

»پدرم روحانی معروفی بود، اّما خيلی پارسا و گوشه گير... زندگی ما به سختی می گذشت. من يادم هست شب 
هايی اتفاق می افتاد كه در منزل ما شام نبود! مادرم با زحمت برای ما شام تهيّه می كرد و... آن شام هم نان و كشمش 

بود.« )ماهنامه شاهد، ش 12، 15 آبان 1360)
اّما خانه ای را كه خانواده سيّد جواد در آن زندگی می كردند، رهبر انقالب چنين توصيف می كنند:

»منزل پدری من كه در آن متولد شده ام، تا چهار� پنج سالگی من، يك خانه 60 � 70 متری در مّحله فقير نشين 
مش��هد بود كه فقط يك اتاق داش��ت و يك زير زمين تاريك و خفه ای! هنگامی كه برای پدرم ميهمان می آمد )و 
معموالً پدر بنا بر اين كه روحانی و محل مراجعه مردم بود، ميهمان داشت( همه ما بايد به زير زمين می رفتيم تا مهمان 
برود. بعد عّده ای كه به پدر ارادتی داشتند، زمين كوچكی را كنار اين منزل خريده به آن اضافه كردند و ما دارای سه 

اتاق شديم« )روزنامه جمهوری اسالمی ، 20 مرداد 1364. و كتاب جرعه نوش كوثر، ص22(

325. � حجت االسالم سيدعلي اكبري در بيان خاطراتي در وبالگ شخصي خود مي گويد: »ما زماني خدمت ايشان 
رفتيم و از آقا درخواست نموديم تا اجازه بفرمايند از داخل منزلشان و وضيعت زندگي شان فيلم برداري كنيم، تا مردم 
وضيعت زندگي رهبر خود را ببينند و بفهمند كه ايشان چگونه زندگي مي كنند. آقا فرمودند: »اگر شما بخواهيد زندگي 

مرا نشان بدهيد مي ترسم خيلي ها باور نكنند.
� حجت االسالم حاج سيداحمد خميني نيز مي گويد: بر خود واجب مي دانم كه شهادت دهم زندگي داخلي آيت  الل 
خامنه اي نه از باب اين كه رهبر عزيز انقالب ما به اين حرف ها نياز داشته باشند، بلكه وظيفه خود مي دانم تا اين مهم 
را به مردم مسلمان وانقالبي ايران بگويم. من از داخل منزل ايشان مطلع هستم. مقام معظم رهبري در خانه، بيش از 
يك نوع غذا بر سفره ندارند. خانواده ي معظم لَه روي موكت زندگي مي كنند. روزي به منزل ايشان رفتم، يك فرش 

مندرس آن جا بود. من از زبري آن فرش به موكت پناه بردم.
� سيد علي اكبر طاهايي نيز در بيان خاطره اي مي گويد: » من در آن زمان نماينده ي مجلس شوراي اسالمي بودم. 
همسرم يكي از بچه ها را نزد پزشك برد و در مطب دكتر، همسر مقام معظم رهبري را مالقات كرد. ايشان نيز يكي 
از فرزندان خود را براي مداوا به آنجا آورده بودند. كس��ي نمي دانس��ت كه ايش��ان كيست! چون نوبت به همسر آقا 
رس��يد؛ به اتاق پزش��ك مراجه كردند. دكتر پس از معالجه فرزند مقام معظم رهبري گفت: براي مداواي فرزندتان 
روزي يك ليوان لعاب برنج به او بدهيد. همسر مقام معظم رهبري گفت: »ما چنين امكاناتي را نداريم« پزشك كه 
ايش��ان را نمي شناخت عصباني ش��د و گفت: »مگر امكان دارد درخانه اي برنج نباشد؟« همسر مقام معظم رهبري 
فرمود: »آقاي ما اجازه نمي دهد كه در خانه، غير از برنج كوپني اس��تفاده كنيم و آن هم كفاف خوراك ما را بيش 
http://www.askquran.ir/ 13654 از يك بار در هفته نمي دهد.« )به نقل از س��ايت كانون گفتمان ق��رآن

)=showthread.php?t

326. بعدازظهر رفتم منزلشان... حضرت آقا همان موقع هم يك روحاني برجسته، متشّخص، داراي نام و نشان و 
معروف بودند. اين قدر آن برخورد اّوليّه ايشان با من صميمي و گرم و متواضعانه بود كه جداً  مرا تحت تأثير قرار 
داد.... من از اين برخورد بسيار متواضعانه و صميمي ايشان، احساس شخصيت كردم... با همه، همين جور بودند؛...

يكي از خصوصيات ايش��ان، آن صميميت حضرت آقا بود كه همين موجب جذب جوانها، طلبه ها و دانشگاهي ها 
مي شد. اين روحيه، در دوره  رهبري حضرت آقا هم كه ما بيشتر توفيق اين را پيدا كرديم كه خدمت ايشان برسيم، 
كاماًل حفظ شده است. يعني انسان در محضر ايشان خيلي راحت است. من در جاهاي مختلف اين را گفته ام، با اينكه 
حضرت آقا در يك موقعيت برجسته  علمي، فقهي و سياسي هستند، رهبري انقالب را برعهده دارند، مرجع تقليد 
هستند و جهات مختلف دارند، ولي آن قدر راحت و صميمي برخورد مي كنند كه وقتي انسان خدمتشان مي رسد، هيچ 
احساس وحشت و دلهره و نگراني ندارد بلكه خيلي راحت مي تواند مطلبش را منتقل كند. من كه قبل از انقالب هم 

خدمتشان رسيدم، االن هم خدمتشان مي رسم، از نظر اين روحيّه  صميمي و متواضع، هيچ فرقي حقيقتًا نمي بينم. 
327. مصاحبه مركز تحقيقات اسالمی سپاه، 10/21/ 72

328. امام خمينی، صحيفه امام، ج12، ص116
329. حجة االسالم محّمدی گلپايگانی رئيس دفتر ايشان در خصوص يكی از برنامه های دائمی ايشان، اين گونه 

اظهار داشته اند: 
ايشان از برنامه هايی كه دارند و تقريبا می شود گفت كه هيچ گاه ترك نمی شود اين است حداقل يك ساعت مانده 
به اذان صبح بيدار می شوند و تا اذان صبح به تهجد و شب زنده داری مشغولند. سپس نماز صبح را می خوانند. ) 

به نقل از پايگاه حوزه
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID  

 )35132=id&4642=

حجة االسالم قرائتی می گويد:
سال اول انقالب، در كنار كعبه ايشان را ديدم. چنان گريه می كرد كه كتف های ايشان حركت می كرد و آقای هاشمی 
رفسنجانی سر خود را روی دامن گذاشته و به مناجات آقای خامنه ای گوش می داد، كه هر دو با هم حال خوشی 

داشتند. مصاحبه مركز تحقيقات اسالمی سپاه، 9/30/ 72
330. يكی از قاريان كشوری می گويد :

سالهاس��ت كه قاريان، حافظان، متوليان كارهای قرآنی و اساتيد قرآن، در ماه مبارك رمضان به حضور مقام معظم 
رهبری می رسند كه معموال دو ساعت قبل از افطار، مجلس شروع شده و تا افطار ادامه پيدا می كند. گاهی حدود 
پنج ساعت می نشينند و قرآن استماع می كنند انسان وقتی عالقه وافر ايشان به قرآن و التذاذ روحی معظم له را از 
استماع قرآن می بيند، اين آيه به ذهنش می آيد كه: »انما المؤمنون الذين اذا ذكر الل و جلت قلوبهم و اذا تليت عليهم 
اياته زادتهم ايمانا« ايشان نقش محوری در بسط فرهنگ قرآنی در جامعه داشته و دارند و تالش بی وقفه معظم له در 
راه توسعه فرهنگ قرآنی به قدری است كه ما الن شاهديم چگونه آموزش قرآن در جامعه بسط پيدا كرده و قاريان 
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ممتاز فراوانی در سطح دانشگاهيان، دانش آموزان و حتی خردساالن داريم.) نسل كوثر، ص90(

331. حجت االسالم و المسلمين واعظ زاده خراسانی در اين باره می گويد:
وی بر خالف برخی از روش��نفكران ما، در عين عالقه به وحدت اس��المی و توجه به جهان اسالم و دلسوزی برای 
عامه مسلمانان كه تشكيل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی شاهد آن است ذاتا به اهل بيت عصمت وطهارت و 
توسل به آنان و زيارت قبور و نشر معارف و علوم ايشان، عالقه مند و برای اشاعه واليت و محبت اهل بيت عليهم 

السالم در بين مسلمين جهان بسيار اصرار دارند. )نسل كوثر، ص 94(
332. حجةاالسالم ايزد پناه در اين باره می گويد:

ايش��ان در مس��جد كرامت نماز جماعت می خواندند. جمعيتی عظيم از دانشگاهيان، بازاريان و طالب در اين نماز 
ش��ركت می كردند. پررونق ترين مس��اجد آن روز مش��هد، به پايه جمعيت اين مسجد نمی رسيد، آن هم جمعيتی 
كه بيش��تر آنان، جوانان و تحصيل كرده ها بودند. ايش��ان همگان را به نماز توجه می دادند و تشنگان معارف ناب 
محمدی)ص( را سرمست می كردند. حالت خاص و روح وصف ناپذيری بر آن مسجد حاكم بود. )مصاحبه مركز 

تحقيقات اسالمی سپاه، 11/30/ 72(

333. حجت االسالم محمدباقر فرزانه امام جمعه موقت مشهد مقدس، در خصوص سركشی های ايشان نسبت به 
مردم اين گونه اظهار داشته است: 

در مس��ئله ی زلزله ی بم، ايش��ان به صورت ناشناس وارد منطقه شدند. حتی استاندار هم خبردار نشد. ايشان معتقد 
هستند كه روحانی، برای رسالت خود در ارتباط با مردم َمثلش، مثل ماهی است و دريا. ماهی در دريا توليد می شود، 
در دريا رشد می كند و در دريا هم به كمال می  رسد. روحانی از مردم توليد می شود، در ميان مردم رشد می كند و در 
ميان آ ن ها هم به كمال می رسد. ايشان به مسؤوالن می گويند: »مردم را كم نبينيد؛ مردم را كم نگيريد. اصاًل ارتباط 
با مردم عادی بايد جزء برنامه زندگی تان باش��د.« موضوع كار ما مردم هس��تند. مگر ما غير از مردم كار ديگری 
هم داريم؟ موضوع كار ما همان موضوع قرآن اس��ت. موضوع قرآن هم مردم اس��ت، »ناس« است، »انسان« است. 

)روزنامه خراسان، ويژه نامه - مورخ سه شنبه 25/12/1388 شماره انتشار 17511(

334. حجة االسالم محّمدی گلپايگانی می گويد:
يكی از برنامه های ثابت ايشان، ديدار با خانواده شهداست. و اين ديدارها هم به صورتی برنامه ريزی می شود كه 
خانواده خاصی از قبل اطالع ندارد چه كسی به منزل آنها می آيد. يعنی تا لحظه ای كه وارد خانه شهيد می شوند، 
خانواده محترم ش��هيد نمی دانند كه چه كسی قرار است به ديدارشان بيايد. فقط قبل از رفتن ايشان، تماسی گرفته 
می شود كه مطمئن شويم اهل آن در منزل باشند و به آنها هم گفته می شود كه يكی از مسوولين و يا مثال يكی از 
فرماندهان می خواهند به ديدار شما بيايند. پس لطفا در منزل بمانيد. من گاهی وقتها خدمتشان بوده ام. معموال شبی 
هم كه برای ديدار از خانواده های شهدا تشريف می برند، سه، چهار يا پنج خانواده را سركشی می كنند. جالب اين 
است كه معموال از افرادی كه در پايين شهر اقامت دارند، انتخاب می شوند. آنهايی كه در كوچه های باريك و نقاط 

دور افتاده شهر زندگی می كنند. )روزنامه قدس 13/10/1377(
احمد مروی از اصحاب دفتر ايش��ان در خصوص اهتمام به امور مردم در ذيل خاطره ای كه در در همايش علمی 
كاربردی تبليغ ويژه اعزام مبلغين دهه فجر و دهه آخر صفر در مركز همايش های دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه 
قم برگزار شداين گونه نقل می كند: خاطره  ديگري دارم از ايشان، راجع به همين دردها و مشكالت مردم. يك شب 
جمعه بود. من قم بودم. نماز مغرب و عشايم را خوانده بودم و خواستم بيايم تهران. ديدم تلفن زنگ زد. تلفن خانه  
دفتر تهران بود. گفتند حضرت آقا با شما كار دارند. حاال ببينيد شب جمعه، خود آقا تماس گرفتند! من گفتم خدايا 
چه اتفاقي است؟ چه مسئله  مهمي است كه خود ايشان شخصًا مي خواهند با بنده صحبت بكنند. بايد امر مهمي باشد.  
فرمودند كجا هس��تيد؟ من عرض كردم قم هس��تم و دارم مي آيم تهران. فرمودند از خانواده  فالن آقا خبر داريد، آن 
آقايي كه چندي قبل فوت كرده؟ عرض كردم زمان حياتش ما گاهي احوالي از ايشان مي پرسيديم، تفقدي مي كرديم. 

ولي االن چند ماهي كه فوت كرده، نه، ما نرفتيم سراغش. ايشان فرمودند چرا نرفتيد؟ 
فرمودند خيلي خوب، پس همين امشب برويد احوالشان را بپرسيد. عرض كردم من امشب كه قم هستم، تا برسم 
تهران مي شود آخر شب. شايد خيلي وقت مناسبي نباشد. شنبه ان شاءالل مي روم. فرمودند نه، شنبه دير است. فردا 
جمعه برويد. نگذاريد اين كار عقب بيفتد. فردا برويد. با اينكه وضعيت آنها هم يك وضعيت خيلي حاّدي نبود كه من 
بايد حتمًا مي رفتم. من روز جمعه اش رفتم و آن دستور ايشان را انجام دادم و روز شنبه يا روز بعد كه خدمت ايشان 
رسيديم، ايشان فرمودند آن  كار انجام شد؟ عرض كردم بله آقا، روز جمعه رفتيم انجام داديم. ايشان ديگر خيالشان 

)  =http://tabnak.com/nbody.php?id 28350  1388/11/13راحت شد.) سايت تابناك
335. عالوه بر موارد فوق، نظرات برخی از بزرگان عرصه اجتهاد در اين خصوص می تواند، رافع هر گونه ش��ك 

و ترديد باشد. 
حجت االسالم حاج سيد احمد خمينی:

حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترين فرد برای رهبری نام بردند.) روزنامه رسالت 
.)68/3/16

آيت الل فاضل لنكرانی:
بنده به عنوان كس��ی كه هم عضو مجلس خبرگان هس��تم و هم اين كه آش��نايی با آيت الل خامنه ای دارم، عرض 
می كنم كه ايشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند... به نظر من ايشان يك فقيه و يك مجتهد است. )روزنامه رسالت 

)68/3/22
آيت الل مشكينی:

حضرت مستطاب آيت الل حاج سيد علی خامنه ای)مد ظله العالی( واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط 
احكام شرعيه كه تصدی مقام معظم رهبری بدان نيازمند است، می باشد، چنانچه معظم له حائز ساير شرايط واليت 

است. دررالفوائد فی اجوبة القائد، ص10
آية الل هاشمی شاهرودی:

بنده مدتهاست در خدمت مقام معظم رهبری در بحث های فقهی مفصل و بسيار سختی كه در مسائل مستحدثه و 
محل ابتالی نظام انجام می گيرد، حاضر بوده ام معموال در اين مسائل مستحدثه كه فقهاء هم بحثی را ارائه نداده اند، 
يا كمتر ارائه داده اند آن قابليتها و ويژگيهای اجتهادی يك مجتهد مطلق مشخص و نمايان می شود... ايشان در آن 
جلسه واقعا مانند يك مجتهد مطلق وارد می شوند. هر گونه تشكيك در اين مسئله ناشی از جهل يا غرض يا مرض 
است و غير از ضربه زدن به اسالم چيز ديگری نيست،... باالخره از نظر مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری جای 

شكی نيست. )ويژه نامه ارزشها، بهمن 1376، سيد محمود هاشمی شاهرودی(
آيت الل مومن:

هن��گام رای گيری در مجلس خبرگان برای رهبری حض��رت آيت الل خامنه ای )دامت بركاته( اجتهاد معظم له با 
قيام هيات شرعيه نزد اين جانب ثابت بود، ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد 
ايش��ان پی بردم و اكنون ش��هادت می دهم كه معظم له، مجتهدی عادل و جامع الش��رايط می باشد. )دررالفوائد فی 

اجوبة القائد، ص23(
آيت الل يزدی:

حضرت آيت الل حاج سيد علی خامنه ای، رهبر انقالب جمهوری اسالمی ايران )دام ظله الشريف( فقيهی واال مقام 
و مجتهدی عالی مقام هس��تند كه بر علوم مؤثر در اس��تنباط، تسلطی بسيار باال دارند.زايد بر لغت، ادبيات، اصول، 
حديث و تفسير، حتی در رجال و درايه كه در استحكام فتوا نقشی بسزا دارد، خود استاد و عالمی هستند. )دررالفوائد 

فی اجوبة القائد، ص15(
336. بر گرفته از كتاب آشنايی با ستارگان هدايت ص 30 و رهبری فرزانه ازنسل كوثر ص 82 - 88

337. حجت االسالم محمدی گلپايگانی در خصوص اين ويژگی مقام معّظم رهبری اين گونه اظهار داشته است: 
در واقع شخصيت واالی رهبری ايشان ساير امتيازاتشان را پوشانده است. ايشان يك اديب هستند و يك شاعر هم 
هستند. اشعارشان بسيار پرمحتوی و دقيق و عميق است و در طول سال چندين بار اتفاق می افتد كه جلساتی با 
شعرا دارند) البته نه به طور منظم ( و معموال وقتی معروفترين شاعر هم آنجاست و شعری را خدمت ايشان می خواند، 
وقتی ايشان نظرشان را می گويند همه از جنبه هنری و تخصصی می پذيرند. و در واقع دقايق و نكات بسيار ظريفی 
از سوی ايشان مطرح می شود. و خودشان در اين زمينه صاحب نظرند. حتما شما سخنرانی ايشان را به مناسبت 

بزرگداشت حافظ شنيده ايد. هيچ كس تاكنون اينچنين عالمانه راجع به حافظ صحبت نكرده بود.
بي ترديد نخستين كسی كه ذوق شعری، ادبی و فرهنگی را در ايشان ايجاد كرد، مادر بزرگوارشان بوده است كه در 
نوزده سالگي و هنگامي كه با پدر مقام معّظم رهبری ازدواج كرد، در ميان جهيزيه اش، ديوان حافظ، چاپ بمبئي و 

يادگار خلوتهاي انس پدر، بود. مقام معّظم رهبری در اين خصوص، اين گونه نقل كرده اند: 
»مادرم خانمي بود بسيار فهميده، با سواد، كتابخوان، داراي ذوق شعري و هنري و حافظ شناس � البته نه به معناي 
علمي، بلكه به معناي مانوس بودن با ديوان حافظ � با قرآن كاماًل آش��نا بود... بعضي از ش��عرهاي حافظ، كه هنوز 
يادم هست، از شعرهايي است كه آن وقت از مادرم شنيدم.« )گفت و شنود رهبر معظم انقالب اسالمی با گروهی از 

نوجوانان و جوانان ، 14 بهمن 1376. به نقل از كتاب جرعه نوش كوثر، ص24(
338. ايشان از زمان نوجوانی در كنار مطالعات حوزوی و قرآنی، بخشی از اوقات خويش را به خواندن رمان می 
گذراند و عمده رمان های بزرگ جهان را مطالعه كرده و بر اين گمان بود كه برخی از آن ها ارزش دوباره خواندن را 

نيز دارند. به عنوان مثال ن در خصوص كتاب بينوايان ويكتورهوگو اين گونه اظهار داشته است:
 »من می گويم بينوايان يك معجزه است در عالم رمان نويسی، در عالم كتاب نويسی. واقعًا يك معجزه است... من به 
همه ی جوان ها توصيه می كنم، نه حاال كه دارم با شما صحبت می كنم، بارها اين را گفته ام. زمانی كه جوان ها زياد 
دور و بر من می آمدند قبل از انقالب، بارها اين را گفته ام كه برويد يك دور حتمًا بينوايان را بخوانيد. اين بينوايان 
كتاب جامعه شناسی است، كتاب تاريخی است، كتاب انتقادی است، كتاب الهی است، كتاب محبت و عاطفه و عشق 
است.« )مصاحبه آية الل خامنه ای با سيد حميد روحانی در دوران رياست جمهوری، مركز اسناد انقالب اسالمی 

ايران. به نقل از: خلوت انس، به قلم محسن مومنی شريف.(

339. دكتر حّداد عادل در مصاحبه ای كه در خصوص كتابخانه شخصی ايشان، انجام داده، به نكاتی اشاره كرده است 
كه می تواند در دركی صحيح و جامع از اين بعد مقام معّظم رهبری، مفيد واقع شود: 

آقاي خامنه اي غير از فقه و اصول و معارف اس��المي كه در س��نت تحصيلي ايش��ان، رسمي و درسي بوده و جزء 
مطالعات تحقيقي و پژوهشي ايشان به حساب مي آيد، از ابتداي زندگي ميدان وسيعي را براي مطالعه پيش چشم 
داش��ته اند؛ همين قلمروهاي مطالعاتي هم پيكره اصلي كتاب خانه ش��خصي ايش��ان را شكل مي دهند.اين قلمرو 
مطالعاتي اوال شامل ادبيات مي شود كه بخشي از مطالعات ايشان را شكل مي دهد. خصوصا شعر كه ايشان براي 
آن اهميت زيادي قائل هستند و در درك لطايف و ظرائف شعري هم استاد هستند؛ نقد شعر مي دانند و از جواني 
در مش��هد در حلقه هاي شعرخواني و نقد شعر ش��ركت مي كردند. آن هم حلقه هايي كه ادبا و شاعران درجه اول 
خراسان و پيرمردهاي معروف ادبيات اداره شان مي كردند. آقاي خامنه اي از جواني با آن محافل در ارتباط بوده و 
در نتيجه طبيعي است كه در كتابخانه ايشان، ديوان شعر فراوان ببينيد; مجموعه هاي شعري قديم و جديد.ايشان در 
عالم شعر فارسي كامال به روز هستند. بسياري از جوان ها كه ذوق و نبوغي در شعر از خودشان نشان مي دهند، 
نزد ايشان شناخته شده هستند. ايشان آثار آن ها را ديده اند. براي هر شاعري هم حسابي باز مي كنند و حسن و 
عيب او را در ذهن دارند و جايگاهي را در مجموعه ادبيات ايران به او نسبت مي دهند.حوزه ديگر مطالعات ايشان 
ادبيات داستاني ايراني و خارجي است; اعم از داستان بلند يا داستان كوتاه. شايد بي سابقه و بي نظير باشد كه يك 
مجتهد و مرجع و فقيه از چهل پنجاه س��ال پيش رمان هاي بزرگي مثل »دن آرام« ش��وخولف با ترجمه به آزين و 
يا آثار رومن روالن مانند »جان شيفته« را خوانده باشد و نسبت به آن ها ارزيابي دقيقي داشته باشد. ايشان هنوز 
هم رمان خارجي مي خوانند و از خصوصيات شان اين است كه پس از خواندن كتاب، يادداشتي به صورت جمع 
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بندي مختصر در پايان كتاب  مي نويسند. قلمرو ديگر مطالعاتي ايشان آثار روشنفكري دوران معاصر است; با همه 
آن طيف وسيعي كه روشنفكري دارد. از آن هايي كه نسبت به دين و مذهب و انقالب نظر منفي دارند تا آن هايي 
كه نزديك و طرفدار اين مسايل هستند. ايشان با شخص آل احمد و با آثار و افكار او آشنا بوده و جايگاه او را در 
جريان روشنفكري و سبك او را در نثر فارسي كامال مي شناسد. ديگران را هم همين طور... آقاي خامنه اي با عقبه 
و تبار روشنفكران معاصر كه نويسندگان و روشنفكران عصر مشروطه هستند هم في الجمله آشنا هستند. حوزه ديگر 
مطالعاتي ايشان، تاريخ است; مخصوصا تاريخ ايران. چون عالقه بارزي به مطالعه تاريخ و سرگذشت اشخاص و 
اقوام و برداشت و بهره برداري خاص و مناسب از آن دارند. آقاي خامنه اي شناخت قابل توجهي از رجال و افراد 
موث��ر در تحوالت معاصر)دوران قاجار و بعد از آن تا به امروز( دارند. از ديگر حوزه هاي مطالعاتي رهبر انقالب، 
تاريخ شفاهي به خصوص آثار برآمده از انقالب اسالمي است؛ اعم از كتب مربوط به انقالب و دفاع مقدس و... از 
جمله  آثار مورد توجه ايشان در اين زمينه مي توانم به »خاطرات احمد احمد«، »خاطرات عزت شاهي« و كتاب 
هاي »همپاي صاعقه«، »دسته يك« و »دا« اشاره كنم. اما از خصوصيات ايشان در كتاب خواني، مداومت است. گذشته 
از مطالعات كاري در مورد موضوعات اساسي كشور، ايشان نوعا شب ها پيش از خواب مطالعه مي كنند؛ يك مطالعه 
سبك. اين غير از مطالعه سنگيني است كه براي درس خارج فقه  يا ايراد يك سخنراني مي كنند. مطالعه آخر شب 
براي ايشان در واقع براي رفع خستگي و به عنوان تفريح ذهني مطرح است. البته مطالعه سبك ايشان جزو مطالعات 
سنگين ماهاست! در اين زمينه من خاطره اي از ايشان دارم كه خيلي جالب است. يكي ديگر از خصوصيات ايشان 
در كتاب خواني، كتاب خواني فعال است. يعني موقع مطالعه، مطالبي را در حاشيه كتاب يادداشت مي كنند)مرحوم شهيد 
مطهري هم همين روش را داشتند كه نمونه آن حاشيه  هاي ايشان بر ديوان حافظ است(. بعد از اين كه ايشان كتابي 
را خواندند، دفتر ايشان آن را مشخص مي كند و يادداشت هاي ايشان را بر اين كتاب ها ثبت و ضبط مي كنند. ايشان 
كتاب خانه بزرگي دارند؛ حدودا ده سال پيش، مي گفتند اين كتاب خانه سي هزار جلد كتاب دارد... از روشنفكر 
و شاعر نوپرداز يا شاعر كهن سرا گرفته تا دانشمند سلول های بنيادين و... هيچ كس پيش ايشان غريب نيست. برای 
همه ی آن ها جنبه هايی در شخصيت آقای خامنه ای هست كه آن ها را خوشحال می كند.« )سايت دفتر حفظ و نشر 

)=8384http://farsi.khamenei.ir/others-note?id ،آثار آية الل العظمی خامنه ای

340. مترجم مقام معظم رهبری در ذيل دو نمونه از خاطراتش در خصوص احاطه ايشان نسبت به مباحث حوزه 
فرهنگ و ادبيات، بخش��ی ديگر از ابعاد وجودی ايش��ان در اين عرصه را مورد اش��اره قرار داده اند كه مورد اشاره 

قرار می گيرد: 
يكبار كه رهبر انقالب به نمايشگاه كتاب تشريف بردند، من هم خدمتشان بودم. از غرفه داری سؤال كردند كه فالن 
رمان هست، گفت: بله و ارائه داد. ايشان پرسيدند: اين رمان سه جلدی است؛ چرا يك جلد شده است! اين جمله 
ناشر را در موضع سختی قرار داد. گفت: آقا حاال ما ديديم كه مردم نمی توانند بخرند و استقبال كم است و... ! آقا 
گفتند: می دانم، خب چرا ننوشتی اين جلد اول از سه جلد است؟ اين بنده خدا مثل اينكه سر هم كرده بود و اين را 

يك جلد كرده بود.
از ديگر خاطرات من در نمايشگاه كتاب اين است كه ايشان از كنار يك انتشاراتی به نام »قومس« رد شدند. البته 
قومس نام شهری در ايران است كه ظاهراً همين دامغان است. اسم اين شهر كومش بود و قومس شد. در 1100 يا 
1200 سال پيش يك شاعر عرب به نام ابوتمام از آنجا رد شد و يك بيت شعر سرود كه اسم قومس در آن هست. 
ديدم آن شعر را دارند می خوانند؛ من كه استاد ادبيات عرب هستم، می توانم ادعا بكنم كه خود استادان ادبيات عرب 
نسبت به اين ابيات حضور ذهن ندارند! آن هم از ابوتمام كه شاعری فوقالعاده است و اشعار پيچيده ای هم دارد. به 
هر حال سطح آشنايی ايشان با ادبيات عرب و با ادبيات جهان، در اين سطح است كه واقعًا فكر می كنم كسی از اهل 
41691http://www.inn.  1389/2/25 ،ادب و فن نقد، در س��طح ايشان قرار نمی گيرد. )سايت شبكه ايران

)=ir/newsdetail.aspx?id
341. گفت و شنود با گروهی از نوجوانان و جوانان 76/11/14

342. حجت االسالم »عبدالرضا ايزدپناه « درباره فعاليتهای انقالبی ايشان در زمان طاغوت اين گونه اظهار داشته 
است: 

آيت الل خامنه ای به جهاد و مخالفت عليه طاغوت، شهره شهر)مشهد( بود.اطرافيان و مريدانشان، سيد جمال را در 
سيمای او مي ديدند. در دانشگاه و بين روشنفكران، افتخار حوزه ها بود و در حوزه علميه، بيدارگر و احياگری غريب. 
وقتی به آن سالها بر مي گردم و چهره او را در ذهنم مي آورم، گويا شيری بود در قفس، با خشمی مقدس عليه طاغوت 
زمان. با تمام فش��ارها و محدوديتهايی كه ساواك مشهد بر او وارد كرد، نتوانست از جهاد بازش دارد. سخنرانی او 
ممنوع بود، ولی او با ايجاد محفل درسی، تفسير قرآن، نهج البالغه و...طالب و دانشگاهيان را با مايه های انقالبی و 
زندگی ساز اسالم آشنا مي كرد.او كانون مبارزه در مشهد بود. بعدها تشكلهای مخفی ايجاد كرده بود، هم در سطح 
عالمان باالی حوزه، هم در سطح طالب و مدارس و هم در بازار و دانشگاه، حتی در ادارات و ارتش نفوذ كرده بود 
و اعالميه ها توسط آنها پخش می شد و تحركات مشهد از همين تشكلها مايه می گرفت.حتی گروه های مسلحانه 
ای چون گروه »والعصر« را هدايت مي كرد كه اعضای آن بعدها دستگير شدند. )نسل كوثر، مركز تحقيقات اسالمی 

سپاه، ص 70(

343. شهيد رجايی درباره وضعيت زندانهای كميته، شكنجه های آيت الل خامنه ای و مقاومت ايشان می گويد:
آن سال كه من كميته را می گذراندم )سال 53(، واقعا جهنمی بود.در تمام كميته، شبها تا صبح، فرياد آه و ناله بود.

صبح هم تا شب همين طور، افرادی كه آن جا بودند، نه مرده بودند و نه زنده، برای اين كه آنها را آن قدر می زدند 
تا دم مرگ و باز دو مرتبه می زدند، و مقداری رسيدگی می كردند تا حال شخص نسبتا بهبود می يافت و دو مرتبه 
همان برنامه اجرا می ش��د. خاطرم هس��ت كه آقای خامنه ای را ريشش را تراشيده بودند و برای تحقير، سيلی به 
صورتش زده بودند.و ايشان هم مقاوم و محكم، بلوز زندان را به صورت عمامه به سرشان می بستند و رفت و آمد 

می كردند.من يك روزی در دستشويی بودم كه با حالت شادی و شعف با ايشان روبه رو شدم. )كتاب جرعه نوش 
كوثر، ص96� 95(

344. مقام معظم رهبری در ارزيابی خود از دوره اول رياست جمهوری، می فرمايند:
فراموش نمی كنم كه چند ماهی از شروع مسؤوليت من گذشته بود و علی رغم حالت بيماری و ضعف جسمی ناشی 
از آن حادثه كه كار و تالش شبانه روزی خيلی وسيعی داشتيم، چند نفر از سران كشورها در اين جا ميهمان ما بودند 
و يكی از آنها كه در اوايل نظام جمهوری اس��المی، ش��ايد حداقل دوبار به ايران سفر كرده بود، می گفت اين اولين 
باريست كه من احساس می كنم كشور شما رئيس جمهور و دولت و وزرا و دستگاههای همكار و همخوانی دارد و 
اين نظم را در كشور شما من برای اولين بار مشاهده می كنم.و شايد هفت الی هشت ماهی بيشتر از شروع مسؤوليت 
ما نگذشته بود كه اين حرف به من زده شد، در حالی كه حقيقت هم همين بود، چون در آن روزها بحمد الل ما توفيق 
پيدا كرديم هر كدام از نهادهای گوناگون كشور را در جای خودشان مستقر و تثبيت نموده، روابطشان را با همديگر 
منظم كنيم و برای جلوگيری از دخالت دستگاهی در حوزه ی كار دستگاه ديگر، اقدام الزم معمول داريم تا همه به 
مسؤوليت قانونی خود متوجه شوند و اين از پيشرفتهايی بود كه بحمد الل تا كنون داشته ايم و به همين طريق هم تا 

به امروز اين پيشرفت ادامه دارد. )مصاحبه ها، ص 94(
345. ايشان در خصوص، دليل شركتشان در انتخابات، اين گونه اظهار داشته اند: 

من دو دوره به رياست جمهوری انتخاب شدم.در هر دوره من قبول نمی كردم. در دوره ی اول، من تازه از بيمارستان 
آمده بودم. در عين حال، دوس��تان گفتند اگر قبول نكنی، اين بار بر زمين می ماند، كس��ی نيس��ت، ناچار شدم. در 
دوره ی دوم هم خود امام )ره( به من فرمودند كه بر تو متعين اس��ت. من رفتم خدمت ايش��ان گفتم: »آقا من قبول 
نمي كنم، اين دفعه ديگر من به ميدان نمي آيم.« گفتند: »بر شما متعين است «. يعنی واجب است، واجب كفايی نيست. 
متعينًا بر ش��ما واجب اس��ت، عينی است...اگر بر من واجب عينی باشد، از زير هيچ باری دوش خود را خالی نمی 

كنم. )روزنامه اطالعات، 73/9/24(
346. حديث واليت، ج سوم، ص 233 تا 234.

347. »قبل از رحلت حضرت امام كه دوران رياست جمهوری در حال اتمام بود، دست و پايم را جمع می كردم. 
مكرر مراجعه می كردند و بعضی از مش��اغل را پيش��نهاد می نمودند.آدمهای بی مس��ؤوليت، اين مشاغل را پيش 
خودشان، به قد و قواره ی من بريده و دوخته بودند! ولی من گفتم كه اگر يك وقت امام به من واجب كنند و بگويند 
شما فالن كار را انجام دهيد، چون دستور امام تكليف است و بروبرگرد ندارد، آن را انجام می دهم. اما اگر تكليف 
نباش��د )و م��ن از امام خواهش خواهم كرد كه تكليفی به من نكنند تا ب��ه كارهای فرهنگی بپردازم( دنبال كارهای 

فرهنگی می روم.« )حديث واليت، ج دوم، ص 41(
آنچه كه در خصوص تعيين رهبر واقع شد و بار اين مسؤوليت، بر دوش بنده ی كوچك ضعيف حقير گذاشته شد، 
برای خود من حتی يك لحظه و يك آن از آنات گذشته ی زندگی، متوقع و منتظر نبود.اگر كسی تصور كند كه در 
طول دوران مبارزه و بعدا در طول دوران انقالب و مسؤوليت رياست قوه ی اجرايی، حتی يك لحظه در ذهن خودم 
خطور می دادم كه اين مسؤوليت به من متوجه خواهد شد، قطعا اشتباه كرده است.من، هميشه خودم را نه فقط از اين 
منصب بسيار خطير و مهم، بلكه حتی از مناصبی كه به مراتب پايينتر از اين منصب بوده است )مثل رياست جمهوری 

و ديگر مسؤوليتهايی كه در طول انقالب داشتم( كوچكتر می دانستم. )حديث واليت ، ج 1، صص 182 و 183)

348. »البته در آن ساعات بسيار حساسی كه سخت ترين ساعات عمرمان را گذرانديم و خدا می داند كه در آن 
ش��ب و صبح ش��نبه چه بر ما گذشت، برادرها از روی مسؤوليت و احساس وظيفه، با فشردگی تمام، فكر و تالش 
می كردند كه چگونه قضايا را جمع و جور كنند، مكرر از من به عنوان عضو ش��ورای رهبری اس��م می آوردند، كه 
البته در ذهن خودم آن را رد می كردم، اگر چه به نحو يك احتمال برايم مطرح می شد كه شايد واقعا اين مسؤوليت 

را به من متوجه كنند.«
»در همان موقع، به خدا پناه بردم و روز شنبه، قبل از تشكيل مجلس خبرگان، با تضرع و توجه و التماس، به خدای 
متعال عرض كردم: پروردگارا! تو كه مدبر و مقدر امور هستی، چون ممكن است به عنوان عضوی از مجموعه ی 
شورای رهبری، اين مسؤوليت متوجه من شود، خواهش می كنم اگر اين كار ممكن است اندكی برای دين و آخرت 
من زيان داش��ته باش��د، طوری ترتيب كار را بده كه چنين وضعيتی پيش نيايد. واقعا از ته دل می خواس��تم كه اين 

مسؤوليت متوجه من نشود.«
»باالخره در مجلس خبرگان، بحثهايی پيش آمد و حرفهايی زده ش��د كه نهايتا به اين انتخاب منتهی شد.در همان 
مجلس، كوشش و تالش و استدالل و بحث كردم تا اين كار انجام نگيرد، ولی انجام گرفت و اين مرحله گذشت.«

»بعد از رحلت امام )ره(، در آن روز اول كه در مجلس خبرگان شركت كردند، بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم. و 
باالخره اسم اين بنده ی حقير به ميان آمد و بحث كردند چه كسی را انتخاب كنيم و اتفاق كردند بر اين كه اين موجود 
حقير ضعيف را به اين منصب خطير انتخاب بكنند.من فعاليت كردم.مخالفت جدی كردم، نه اين كه می خواستم تعارف 
بكنم.خدا خودش می داند كه در دل من، در آن لحظات چه می گذشت. رفتم آن جا ايستادم و گفتم: »آقايان صبر 
كنيد، اجازه بدهيد!« شروع كردم به استدالل كردن كه من را برای اين مقام انتخاب نكنيد. هر چه اصرار كردم قبول 
نكردند. هر چه من استدالل كردم، آقايان مجتهدين و فضالء كه در همان جا بودند، استداللهای ما را جواب دادند. 
من قاطع بودم كه قبول نكنم، ولی بعد ديدم كه چاره ای نيست. چرا چاره ای نبود؟ زيرا به گفته ی افرادی كه من به 
آنها اطمينان دارم، اين واجب، در من متعين شده بود، يعنی اگر من اين بار را برندارم، اين بار زمين خواهد ماند، اين 
بود كه گفتم قبول می كنم. چون ديدم بار بر زمين می ماند، برای اين كه بار بر زمين نماند آن را برداشتم. اگر كس 
ديگری آن جا بود يا من می شناختم كه ممكن بود اين بار را بردارد و ديگران هم او را قبول می كردند، يقينا من 
قبول نمی كردم كه اين بار را بردارم. بعد هم گفتم: پروردگارا توكل بر تو و خدا هم تا امروز كمك كرد.« )روزنامه 

جمهوری اسالمی 73/9/24(
»من، همين االن خودم را يك طلبه ی معمولی و بدون برجستگی و امتيازی خاص می دانم، نه فقط برای اين شغل 
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با عظمت و مسؤوليت بزرگ، بلكه )همان طور كه صادقانه گفتم( برای مسؤوليتهای به مراتب كوچكتر از آن، مثل 
رياست جمهوری و كارهای ديگری كه در طول اين ده سال داشتم. اما حاال كه اين بار را روی دوش من گذاشتند، 
با قوت خواهم گرفت، آن چنان كه خدای متعال به پيامبرانش توصيه فرمود: »خذها بقوة « )سوره ی اعراف، آيه 

ی 145(
349. برخی از اين موارد به اختصار از نظر می گذرد:

� حجت االس��الم مرحوم حاج س��يد احمد خمينی نقل می كنند: وقتی كه آيت الل خامنه ای در سفر كره)شمالی( 
بودند، امام گزارشهای آن سفر را از تلويزيون می ديدند. از آن منظره ی ديدار از »كره « استقبال مردم و با سخنرانيها 
و مذاكرات خود در آن سفر خيلی جالب بود و امام گفته بودند، الحق ايشان شايستگی رهبری را دارند. )روزنامه 

رسالت 68/3/16(
� حجت االسالم هاشمی رفسنجانی: در جلسه ای با حضور سران سه قوه، آقای نخست وزير)موسوی( و حاج احمد 
آقا در محضر امام بحث شد. حرف ما با حضرت امام اين بود كه اگر اين قضيه )عزل آقای منتظری از قائم مقامی 
رهبری( اتفاق بيفتد،ما بعدا با قانون اساسی مشكل داريم، زيرا ممكن است خالء رهبری پيش بيايد. ايشان گفتند: 
»خال رهبری پيش نمی آيد و شما آدم داريد.« گفتم: »چه كسی؟« ايشان در حضور آقای خامنه ای گفتند: »اين 

آقای خامنه ای «. )روزنامه جمهوری اسالمی 68/3/20(
جالب اين اس��ت كه پس از اين گفته امام، مقام معّظم رهبری، در كمال تواضع و در جهت مخالف با قدرت طلبی، 
خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند و قرار بر 

اين شد كه كسی در اين خصوص، حرفی نزند.
� خانم زهرا مصطفوی دختر گرامی امام خمينی: من مدتها قبل از بركناری قائم مقام رهبری شخصا، از محضر امام 
درباره رهبری پرسيدم و ايشان از آيت الل خامنه ای نام بردند و پرسيدم كه آيا شرط مرجعيت و اعلميت در رهبری 
الزم نيست، و ايشان نفی كردند و از مراتب علمی ايشان پرسيدم و صريحا فرمودند ايشان اجتهادی را كه برای ولی 

فقيه الزم است، دارد. )روزنامه جمهوری اسالمی، 76/9/2(
350. مقام معظم رهبری درباره سفيرانی كه به خاطر دادگاه ميكونوس، كشور ايران را ترك كرده بودند، با قاطعيت 
فرمودند: الزم نيست سفرايی كه رفته اند به ايران برگردند، سفير آلمان حق ندارد بيايد تا زمانی كه ما بگوييم. مدتی 
گذشت، آنها ديدند ايران نسبت به سفيران كشورهای اروپايی اعتنايی نمی كند و فشارهای آنها تأثيری ندارد، باالخره 
مجبور شدند شبانه تمام سفيرانشان را به ايران برگردانند تا ورودشان به ايران از ديد خبرنگارها و رسانه ها مخفی 
بماند، زيرا برايشان خيلی ذلّت آفرين بود كه يك كشور جهان سومی كه زمانی مستعمره آنها بوده است، اين گونه 

برخورد كند.
351. مبانی علم سياس��ت، عبدالحميد ابوالحمد، ج 1، ص 22 و آشنايی با علم سياست، اثر كارلتون كاليمررودی 

و ديگران، ص27
352. رابرت دال، تجزيه و تحليل حلويه سياست، ترجمه حسين ظفريان، ص 87

353.»بنای حكومت اس��المی اين اس��ت كه مردم را از ظلمات به نور ببرد اراده دين اس��ت كه انسان را از ظلمات 
خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسائل شخصی، خارج كند و به نور ببرد، نور اخالص، نور صفا، 

نور تقوا، اگر اين طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد. )روزنامه جمهوری اسالمی 11/11/1379(
354.  »از بزرگترين مظاهر شرك در عصر حاضر تفكيك دنيا از آخرت و زندگی مادی از عبادت و دين از سياست 
است؛ اين همان شركی است كه مسلمانان بايد با اعالم برائت، دامن خود و اسالم را از آن تطهير كنند« )سخنرانی 

)27/2/1368
355. نغمه شوم جدايی دين از سياست ساخته دشمنان پليدی است كه از اسالم زنده و در صحنه سياسی خورده و 
با اين ترفند خواسته اند صحنه زندگی را از حضور دين فارغ كرده و خود زمام امور دنيای مردم را به دست گيرند و 

بی دغدغه بر سرنوشت انسانها تسلط يابند. )پيام حج، 28/12/1377(
356.  »من معتقدم بايد به قانون عمل كرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خيلی از قوانين... ممكن است مورد 
قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چيزی هم كه قبول نداريم، بايد عمل كنيم، و اين منطق دارد. منطق اين است كه 
قانوِن بد بهتر از بی قانونی و نقض قانون اس��ت. اين كه ما قانون را هرجا طبق ميل ما از آب درمی آيد، قبول داش��ته 
باشيم؛ هرجا نتيجه اش طبق ميل ما از آب درنمی آيد، قبول نداشته باشيم، منطقی نيست. من معتقدم قانون بايد مالك 

باشد. )بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار استانداران سراسر كشور 1382/10/22(
357. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار خانواده ی شهدای هفتم تير و جمعی از قضات-7/04/1380

358. بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار اعضای شوراهای فرهنگ عمومی كشور-19/04/1374
359. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز جمعه ی تهران-26/12/1379

360.  خطبه های نماز جمعه-23/06/1363
361. »ميدان مهمتر و دشوارتر از همه ی اينها، ميدان بسط عدالت، رفع تبعيض و جلوگيری از تطاول به بيت المال 
اس��ت. طبق تجربه ی تاريخی و تجربه يی كه خود ما در داخل كش��ور در طول اين مدت كسب كرده ايم، يكی از 
دشوارترين ميدانهای مجاهدت، ميدان مجاهدت برای بسط عدالت است. هركس كه با نوعی تخلف چه تخلفهای 
محسوس، چه تخلفهای نامحسوس دستی در بيرون از مرز قانونِی مجاز برای خود دارد، با اين مبارزه مخالفت و 
معارضه می كند. اين كه ما گفتيم برای عدالت طلبی بايد مبارزه كرد، برای مبارزه ی با فساد بايد همه دست به دست 
هم بدهند و فساد اقتصادی بخصوص در بين مسؤ والن و كسانی كه دستی در امور بيت المال دارند بايد جدی گرفته 
شود، به خاطر همين است كه اين كار جزو مشكل ترين ها و در عين حال اگر به نتيجه برسد، جزو پُربركت ترين 
هاست. تا وقتی در جامعه عدالت باشد، تبعيض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتيازطلبی های 
زيادی و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خيلی از ناكامی ها صبر می كنند.« )بيانات رهبر معظم 

انقالب اسالمی در ديدار اعضای مجلس خبرگان-1382/06/19(
362. بيانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1361/9/12

363. »آن ملتی كه خالصه اسير احساسات پست كننده و ذليل كننده ی خودش نباشد. اسير خصلتهای منفی خودش 

نباشد. اسير هوا و هوس و شهوات خودش نباشد. اسير ترس و طمع خودش نباشد آن ملت اسير قدرتهای بيرون 
از وجود خودش، قدرتهای جبار، قدرتهای ظالم و سمتگر هم نخواهد بود و اين يك نسخه ای است كه برای تمام 
ملتهای عالم علی السواء قابل اجراست و دوای درد همه ی ملتهاست. يعنی آزادی درونی، آزادی معنوی، آزادی از 
زنجيرهايی كه باز دارنده ی انسان هستند از حركت، از فعاليت، از اراده اما اين زنجيرها بيرون از وجود او نيستند در 
درون خود او هستند آزادی از اينها، اين يكی از فرقهای اساسی ميان نظر اسالم در باب آزادی و نظر مكاتب غربی 

است.« )بيانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1365/10/5 (
364. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسئوالن نظام 1382/5/15

365.  سخنرانی عيد غدير، 6/2/1376
366.  سخنرانی عيد غدير 20/4/1369

367.   »واليت يعنی پيوند و ارتباط تنگاتنگ و مس��تحكم و غيرقابل انفصال و انفكاك جامعه اس��المی كه دارای 
واليت اس��ت يعنی همه اجزای آن به يكديگر و به آن محور و مركز اين جامعه  يعنی»ولی« متصل اس��ت. الزمه 
همين ارتباط و اتصال اس��ت كه جامعه اس��المی در درون خود يكی است و متحد و مؤتلف و متصل به هم است و 
در بيرون نيز اجزای مس��اعد با خود را جذب می كند و اجزايی را كه با آن دش��من باشند به شدت دفع می كند و با 
آن معارضه می نمايند يعنی»اشداُء علی الكفار رحماء بينهم« الزمه واليت و توحيد جامعه اسالمی است. اين مبنای 
توحيد و اعتقاد به وحدانيت حضرت حق در تمام شؤون فردی و اجتماعی جامعه اسالمی تأثير می گذارد و جامعه 
را به صورت يك جامعه هماهنگ و مرتبط به يكديگر و متصل و برخوردار از وحدت می س��ازد. )درست فهميدن 

اسالم، ص 37(
368.  سخنرانی 29/9/1368
369.  سخنرانی، 26/1/1370

370.  همان.
371.  حديث واليت، ج 7، ص 188 - 186

372.  سخنرانی 6/2/1376
373.  سخنرانی 6/1/1379

374.  سخنرانی 16/1/1378
375.  همان.

376.  سخنرانی 10/4/1370
377.  سخنرانی 6/2/1376
378.  سخنرانی 6/2/1376

379.  همان.
380.  سخنرانی 10/4/1370
381.  سخنرانی 6/1/1379
382.  سخنرانی 5/5/1379

383.  پيام 18/10/1368 و قبسات النور، ص 86
384.  درسهايی از نهج البالغه / 139

385.  در مكتب جمعه، ج 6، ص 301
386.  روزنامه جمهوری اسالمی 23/5/1380

387. � اين جانب كه از سالها قبل از انقالب با جناب عالی ارتباط نزديك داشته ام و همان ارتباط... بحمد الل تا كنون 
باقی است، جناب عالی را يكی از بازوهای توانای جمهوری اسالمی می دانم و شما را چون برادری كه آشنای به 
مسائل فقهی و متعهد به آن هستيد و از مبانی فقهی مربوط به واليت مطلقه فقيه جدا جانبداری می كنيد، می دانم، و 
در بين دوستان و متعهدان به اسالم و مبانی اسالمی از جمله افراد نادری هستيد كه چون خورشيد روشنی می دهيد. 

)امام خمينی، صحيفه امام، ج20، ص455(
� خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومی را برای انتخاب رئيس جمهوری متعهد و مبارز در خط مستقيم اسالم 

و عالم به دين و سياست هدايت فرمود. )امام خمينی، صحيفه امام، ج15، ص279(
� اينان )منافقين( آن قدر از بينش سياس��ی بی نصيب اند كه بی درنگ، پس از س��خنان شما در مجلس و جمعه و 
پيشگاه ملت، به اين جنايت دست زدند و به كسی سوء قصد كردند )آيت الل خامنه ای( كه آوای دعوت او به صالح 

و سداد، در گوش مسلمين جهان طنين انداز است. )صحيفه امام، ج14، ص504(
� من به شما، خامنه ای عزيز، تبريك می گويم كه در جبهه های نبرد، با لباس سربازی و در پشت جبهه، با لباس 
روحانی، به ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی، س��المت ش��ما را برای ادامه خدمت به اسالم و مسلمين 

خواستارم. )صحيفه امام، ج14، ص504(
� شما ... از سالله رسول اكرم و خاندان حسين بن علی هستيد و جرمی جز خدمت به اسالم و كشور اسالمی نداريد 
و سربازی فداكار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطيبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمايی دلسوز 

در صحنه انقالب می باشيد. )صحيفه امام، ج14، ص503� 504(
اُء َعَلی الُْكفَّاِر ُرَحماُء  � ايشان ... تا كنون خدمتگزار اسالم و ملت و طرفدار قشر مستضعف، و به حكم قرآن كريم اِشدَّ

بَْينَُهْم بوده اند. )امام خمينی، صحيفه امام، ج15، ص279(
� چهار سال در اين مقام، صادقانه و با تعهد و روشن بينی به ملت و اسالم و ايران خدمت نمود؛ و اين، پس از خدماتی 

ُ َخيراً«.) امام خمينی، ج19، ص369( بود كه قبل و بعد از انقالب انجام داده بود. »َجزاهُ اللَّ
� اين جانب... با اطالع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم جناب حجت االسالم آقای سيد علی خامنه ای 

)ايده الل تعالی( رای ملت را تنفيذ نمودم.) امام خمينی، صحيفه امام، ج15، ص279(
� من آقای خامنه ای را بزرگش كردم. )امام خمينی، صحيفه امام، ج 15، ص 200(

� البته بايد اشخاصی كه هم گوينده هستند، بيايند در دانشگاه و من پيشنهاد می كنم كه آقا سيد علی آقا بيايند. خامنه 
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ای. شما ممكن است برويد پيش ايشان، از قول من بگوييد ايشان بيايند به جای آقای مطهری، بسيار خوب است.
ايشان، فهيم است، می تواند صحبت كند، می تواند حرف بزند. )امام خمينی، صحيفه امام، ج8، ص138(

388. آيت الل العظمی اراكی:
انتخاب شايسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسالمی ايران، مايه دلگرمی و اميدواری ملت قهرمان ايران 

است. )روزنامه جمهوری اسالمی 68/3/22(
آيت الل العظمی بهاء الدينی:

از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه ای می ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهی برای بعد از امام بوده است. بايد او 
را در اهدافش ياری كنيم.بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با واليت فقيه، كار ساده ای نيست. هنگامی كه ميرزای 
شيرازی بزرگ، مبارزه با دولت انگلستان را از طريق تحريم تنباكو آغاز كرد، يك روحانی با او مخالفت كرد و ميرزا 
با ش��نيدن مخالفت او، وی را نفرين كرد. همان نفرين باعث ش��د كه نسل او از سلك روحانيت محروم شوند. پسر 

جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند. )كتاب آيت بصيرت، صفحه 131(
آية الل حسن زاده آملی:

به مناسبت برگزاری كنگره بين المللی حضرت زهرا)س( آيت اللّ  حسن زاده آملی صحيفه نور خود را تقديم رهبر 
انقالب می كند و در نامه ای به محضر مقام معّظم رهبری می نويسد:

اين صحيفه نور موس��وم به »فّص حكمة فی كلمة فاطميّة« به مناس��بت تأسيس نخستين كنگره تجليل و تكريم از 
عصمة اللّ  الكبری و ثمرة شجرة اليقين و احسن منازل القرآن و بقيّة النبوة و مشكوة الوالية و االمامة حضرت فاطمه 
بنت خاتم االنبياء محمد مصطفی صلی الل عليه و آله كه به فرمان همايون و خجسته رهبر عظيم الشأن كشور بزرگ 
جمهوری اسالمی ايران جناب آيت اللّ  معّظم خامنه ای كبير � متع اللّ  االسالم والمسلمين بطول بقائه الشريف � در 
ساری مازندران ايران برگزار می شود. با سالم و تحيّت خالصانه و ارائه ارادت بی پيرايه و درود نويد جاويد، به حضور 
آن قائد ولّی وفّی و رائد سائس حّفی، مصداق بارز »نَْرفَُع َدَرجاٍت َمْن نَشاء« تقديم می گردد، و عرض می شود »يا 

اَيُّها الَْعزيُز ِجْئنا بِبِضاَعٍة ُمْزجاٍة«.
دادار عالم و آدم، همواره ساالر و سرورم را سالم و مسرور دارد.

مرحوم كيومرث صابري فومني )گل آقا(:
»ما قلبمان را باز كرديم؛ به خدا ما فدايي اين رهبر هستيم؛ بگذار تير بيايد آن موقع ببين به قلب ما مي خورد يا به قلب 
بعضي مدعيان؛ خداييش به ما مي خورد. تا سينه ما هست به سينه آقاي خامنه اي نخواهد خورد، اگر خدا به ما اين 
توفيق را بدهد كه آن جلو بايستيم«...»هر دستي يك اتم از رهبر ما كم بكند اين خائن به آن امام است« )خاطرات 

 inn( گل آقا، ص68، به نقل از سايت
كوفی عنان:

كوفی عنان وقتی با مقام معظم رهبری مالقات مي نمايد، مقام معظم رهبری درباره تاريخچه كشور غنا كه زادگاه كوفی 
عنان بوده و همچنين شخصيت ها و موقعيت سياسی و اجتماعی آن صحبت می كنند، اين موجب تعجب كوفی عنان 
می شود و پس از مالقات می گويد: اين با اينكه اهل غنا هستم درباره كشور خود به اندازه ايشان اطالع ندارم. كوفی 
عنان افتخار رهبری مقام معظم رهبری را نه فقط مختص ايرانی ها بلكه كل مسلمانان دانسته و می گويد: ايرانی ها 
و مسلمانان بايد افتخار  كنند كه چنين رهبری دارند ای كاش ايشان دبير كل سازمان ملل بودند.كوفی عنان كه مقام 
دبير كلی سازمان ملل را به عهده داشت در اين مالقات چنان مجذوب شخصيت مقام معظم رهبری می شوند كه می 
گويند: »من با شخصيت های مختلفی از جمله ژاك شيراك و هلموت كهل ديدار داشته ام كه به شدت تحت  تاثير قرار 
گرفته ام. ولی در مالقات با ا يشان احساس كردم هنوز كسی را مثل ا يشان نديده ام شخصيت معنوی ايشان چنان 
مرا تحت  تاثير قرار داد كه پيش خودم فكر كردم چرا شخصيتی مثل من بايد دبيركل سازمان ملل باشد پس از اين 

ديدار شخصيت هايی كه مرا جذب كرده بودند همه را به فراموشی سپردم.«
شخصيت و هوش مندی سياسی مقام معظم رهبری نيز كوفی عنان را به تعجب وا داشته است. »هميشه معتقد بودم 
شخصيت های معنوی و عرفانی از مسايل سياسی اطالعی ندارند ولی در ديدار اخيرم  ايشان را در اوج قداست، 

شخصيتی سياسی ديدم كه آنچه از سياسيون بزرگ در ذهنم بود، همه را پاك كردم«
خاوير پرز دكوئيار:

دكتر علی اكبر بشارتی ، وزير اسبق كشور در مورد مالقات خاويرپرز دكوئيار با مقام معظم رهبری می گويد: 
»بعداز صدور قطعنامه 598 سازمان ملل، از سوی كشورهای قدرتمند دنيا بر ايران فشارهای زيادی وارد می شد 
تا آن را بپذيريم. درهمان ايام خاوير پرزدكوئيار دبير كل وقت سازمان ملل متحد، برای رايزنی های الزم به ايران 
آمد و با حضرت آيت الل خامنه ای كه آن زمان رييس جمهور بودند ،مالقات كرد. پس ازمالقات دكوئيار به من گفت: 
رييس جمهور شما از كدام دانشگاه علوم سياسی فارغ التحصيل شده است؟ گفتم: چطور؟ گفت: من از چند دانشگاه 
معتبر دنيا مدرك دكترای علوم سياسی دارم و بيش از سي سال است كه كار سياسی مي كنم و ده سال است كه دبير كل 
سازمان ملل هستم. در اين مدت كمتر شخصيت سياسی و رييس جمهوری هست كه وی را نديده و با او گفتگو نكرده 

باشم ولی تاكنون شخصيتی سياستمدار و هوشمندتر از رييس جمهور شما نديده ام«.
والديمير پوتين: 

»با عنايات به مطالعاتی كه من درباره مسيح داشته ام در مالقات با رهبر ايران تمام ويژگی های نوشته شده برای 
مسيح را در آيت الل خامنه ای ديدم و برايم متجلی شد. حكيم بزرگی در ايران نشسته است كه به ذهن من خطور 
نمی كرد او تا به اين حد همه جانبه نگر باشد. او حكيم و دانشمندی است كه تصميم گيری و تنظيم سياست ايران 
با اوس��ت و با وجود درايت و هوش سرش��ار ايش��ان هيچ خطری متوجه ايران نمی شود. من در مالقات با ايشان 
معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسالمی و مفهوم واليت فقيه و واليت علمای دينی را كه شنيده بودم، فهميدم.« 
خاط��رات حجة االس��الم احمد مروی در همايش علمی كاربردی تبليغ، دفت��ر تبليغات حوزه علميه قم، به نقل از 

خبرگزاری فارس
ديليپ داروا، وزير صنايع بنگالدش: 

ديدار گروه دی هش��ت با رهبر ايران از اهميت ويژه ای برخوردار بود و من بس��يار تحت تأثير شخصيت ايشان قرار 
گرفتم. بس��يار مشعوف ش��دم كه با رهبر مسلمين جهان ديدار كردم. ايشان شخصيت بزرگی دارند و حس خاصی 
در ديدار با ايشان حكم فرما بود. شخصی آرام، كه مسلط به مسائل روز مسلمانان و نياز آن ها است و انگيزه ی دو 
چندانی به من برای آشنا شدن با ايشان داد. اين ديدار يكی از بهترين خاطراتم بود... من برای اولين بار به ايران آمده ام 
و مردم آن را می بينم. بنگالدش نيز مانند ايران از بحران اقتصادی به سالمت عبور كرده و رشد صنعتی خوبی داشته 
است. من از رشد اقتصادی و صنعتی ايران بسيار متعجب شدم و وقتی با رهبر مسلمين جهان ديدار كردم، پی بردم كه 

ايشان در به دست آوردن اين رشد نقش اساسی داشته اند. )روزنامه ايران، سه شنبه 18، اسفند 1388(
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