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 چکیده

. قانون باشد میبر پایه نظریه ولی مطلقه فقیه  که برگرفته از فقه شیعه اثنی عشری پس از برقراری حکومت اسالمی در ایران 

به تصویب رسید. بر اساس قانون اساسی، زعامت  پرسی همهاکثریت مردم جامعه با اعمال  رأیاساسی ایران بر پایه اسالم و با 

قانون اساسی بیان شده است حکومت جامعه اسالمی را  در اصول آنچهجامعه بر عهده ولی مطلقه فقیه گذاشته شد تا بر اساس 

مجلس خبرگان رهبری به این مسئولیت نائل آمدند از آن  رأی)ره( با  پس از رحلت امام خمینی ای خامنهبر عهده گیرد. امام 

 مسئلهونی است. این در سطح ایران و بلکه جهان رو به فز ای خامنه اهلل آیتسیاسی  ی اندیشهمطالعه و توجه به  تاکنونزمان 

نوین ایشان در مسائل سیاسی و مدیریت  ای اندیشهوالیت و زعامت، بلکه به جایگاه علمی و مبانی  داری عهدهبه دلیل  فقط نه

ای و خامنه اهلل آیت یاسالمی نیز مرتبط است. در این مقاله با استفاده از مبادی هستی شناسانه و انسان شناسانه ی جامعهکالن 

رهبری  معظم مقام نگاه از جمهوریتاز چارچوب نظری سیستمی، به بررسی  گیری بهرهنای کاوشی روشمند و بر مب

 .ایم پرداخته

 

 رهبری معظم مقام اساسی، قانون مردم، جمهوریت،های كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

حضور مردم در اداره جامعه باعث شد  تکیه انقالب اسالمی بر توده مردم از یک سو و اعتقاد و باور امام خمینی )ره( به نقش و

عنوانی که به معنای اتکاء نظام به نظر مردم در اداره  نظام برآمده از انقالب اسالمی، جمهوری را در عنوان خود به کار گیرد؛

با  .ار گرفتباوری که در اندیشه بزرگان انقالب نهادینه بود و در قانون اساسی و در اصل اول و ششم مورد تاکید قر جامعه بود؛

پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت جمهوری اسالمی، مباحث نظری هم پیرامون این حکومت بدیع شکل گرفت. 

جریانات مختلف فکری، سیاسی و فقهی هر کدام از زاویه مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد تئوریک و نظری جمهوری اسالمی 

و مردم دارد مسئله مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسالمی است و  با جمهوریپرداختند. یکی از مباحثی که پیوند مستقیم 

 ؟.ای برخوردار هستند چیست ؟و آیا مردم نقش بنیادین دارند یا از نقش حاشیه هاینکه نقش و جایگاه مردم در این محدود

یت نظام اسالمی شد که از هایی پیرامون نقش مردم در حوزه مقبولیت و مشروع توجه به نقش مردم باعث شکل گرفتن بحث

ای رهبر معظم انقالب اسالمی و  خامنه اهلل آیتترین مباحث در عالم حکومت و کالبد شکافی این مفهوم است. حضرت  نظری

های متعدد خود ارائه داده اند که برآمده از نگاه ایشان  هم از این زاویه مباحثی را در سخنرانی یکی از پیشروان نهضت اسالمی

 .که در این مقاله مورد  بررسی قرار گرفته است .ت نقش مردم در حکمرانی پساانقالب استبه اهمی

 

 ساختار نظام سیاسی-2

 دالیل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسالم2-1 

مقام معظم رهبری در خصوص ساختار نظام سیاسی فرمایشات فراوانی داشته اند که در همین چهارچوب  ساختار نظام 

مبادرت به  تشریح ،یشان   به چهار بخش تقسیم می شود و در ذیل هر بخش با الهام از فرمایشات ایشانسخنان ا ،سیاسی

آن چه که حائز اهمیت است این .موضوع می گردد که در پله اول به دالئل ضرورت تأسیس نظام سیاسی پرداخته شده است 

ها ـ دو بخش دارد؛ یک بخش ساختاری و یک بخش هر نظامی ـ چه نظام اجتماعی و چه دیگر نظامکه ؛  باشد میمهم 

شوند و ویژگی مشترک همهای دور هم جمع میشدههای نظام. عناصر مختلف با روابط و نظم تعریفکارکردی یا همان کارویژه

ند از: نحوهگیرد عبارتخواهند به تحقق هدف واحدی کمک کنند. لذا عواملی که باید مورد توجه قرار ها، این است که میی آن

اش ویژهها فعال باشند تا نظام بتواند کارآن ها با هم، و اینکه همهگرفتن و چینش این عناصر، اجزا و ارتباط آنی کنار هم قرار 

طور خاص، چهار ی نظام سیاسی بههای ساختاری و کارکردی حوزه.هر کدام از بخشرا انجام دهد و هدفش را برآورده سازد

شود به دالیل تشکیل از این قرار است:محور اول مربوط می وجود دارددر بخش ساختاری   کنند. محورهایی که یمحور پیدا م

ورود به این بحث، به ما بگوید که چه  عنوان مقدمهکند باید بهو تأسیس این ساختار. هر مکتبی که از نظام سیاسی صحبت می

ای با نام دولت محل بحث نیست و غیر از اقلیتی که قائل به عدم مجموعهانتظاری از نظام سیاسی دارد؟ چون اصل تشکیل 

ها به ضرورت نظام سیاسی به معنای عام و مطلق قائلند؛ حاال یا از باب ها و مکتبانسان ضرورت تشکیل دولت هستند، عمده

آید، به این اسالم صحبت به میان می دانند و یا از جهات دیگر. لذا وقتی از نظام سیاسیِبالطبع می مدنی  اینکه انسان را

کند که این نظام سیاسی، معناست که غیر از اینکه ما به نظام سیاسی و دولت احتیاج داریم، چه ضرورتی ایجاب می

است که به  شبکه قدرت و   عناصر نظام سیاسی اسالمی-مرزهای نظام سیاسی اسالمیو محورهای دیگر نیز همان  باشد میاسال

چه آن چیزی که مستقیماً از حدوث یک انقالب  ،در سطح جهاناما  » به هریک از این محورها پرداخته شده است. شرح  آتی

عظیمی بود و دنیا را   که خود این، حادثه -شد  دینی و اسالمی و تشکیل یک نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای دین ناشی می
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بعدها به صورت غیرمستقیم، اثر انقالب ما بود  آنچهو چه  -کرد  ر اسالم( میمتوجه دین و بازنگری به مسایل دینی )اسالم و غی

خدایی را به  گری و بی های تفکر منتظم مادّی؛ آن تفکری که مادّی یعنی در هم شکستن پایه «گونه بود. که پیش آمد، همین

ی  ه بود و با دهان پُر و ادعای زیاد، به همهصورت یک مکتب و فکر و نظم اجتماعی درآورده و یک آرایش پوالدگونه به آن داد

این تفکر و مکتب، دهها سال در مقابل هر ! کند که چنین تفکری است که زندگی مردم را اداره می دنیا ارایه کرده بود و این

 که؛گم و قاطع صورت د با کسانی که به ،ماسینه سپر کرده بود. شاید بعضی از  -چه فکر، چه عمل و چه اخالق  -معنوی   پدیده

. از نظر آنها، هر چیزی که بود، باشیمکردند، برخورد کرده  هایی از تفکر خود را مطرح می این است و جز این نیست، گوشه

از سنگهای نمک « منصور عباسی»محکوم به فنا بود. این تفکر، یکباره مثل عمارتی از یخ آب شد و مثل آن ساختمانی که 

فرو « کالملح فی الماء»بود و وقتی که بر آن آب انداختند، ذوب شد و از بین رفت؛  درست کرد و ظاهرش سنگ نمک

دهد. معلوم شد که در این گرد و غبارها، حتّی  پس از فرو نشستن آن طوفان پُر سر و صدا، معنویت خودش را نشان می.ریخت

کن کنند تا  خواستند معنویت را ریشه نها میمتوقف نشده بود. آ -و بخصوص اسالمی  -رشد معنویت و اسالم و تفکرات دینی 

کرده است؛ منتها طوفانها و گرد و غبارها و جنجالها و  حتّی اثری از آثار آن نماند؛ ولی معلوم شد که اصالً در این مدت رشد می

ق خودش را نشان وار فرو نشست و خوابید، حقای گذاشته است که واقعیت روشن بشود. حاال که آن جنجال دیوانه هیاهوها، نمی

یی دارد. در جهان، تنازعهایی  ا نظر سوم به موضوع نگاه کنیم، باز هم تفکر اسالمی در دنیا جایگاه ویژه اگر از نقطه.دهد می

بندی قدرت در عالم، به شکل دیگری شده و هنوز آن شکل  سیاسی وجود داشته است که البته حاال بلوکبندی دنیا و تقسیم

تدریج روشن خواهد شد و شاید چند ه ست و ترسیم واقعی تعارض قدرت در دنیا، هنوز روشن نیست و بواقعیش پیدا نشده ا

سخنان مقام معظم رهبری ) سال هم طول بکشد تا این که معلوم بشود باالخره اقطاب قدرت در دنیا، کجاها و چگونه هستند.

به هر شکلی که باشد، شکی نیست که  طالب بنیاد فرهنگی باقر العلوم(.-اساتید-در دیدار مسئوالن   14/44/4686در تاریخ  

  این حکومت است، در دنیا جایگاه و نقش مسؤولیتی دارد و کاری برعهده  نظام و حکومت اسالمی و تفکری که پشتوانه و پایه

  اوست.

 

 اسی اسالمیمرزهای نظام سی 2 -2

جمعیت کره زمین در میان عناصر اجتماعی خاصی به اسم کشور تقسیم شده اند و هر کشور دارای حکومتی است و در  هامروز

شبکه ای از روابط را داراست. از جمله ویژگی های این کشورها داشتن سرزمین  اءنی و با دیگر اعضاخانواده بین المللی دارای ش

با مرزهای سیاسی مشخص می شود. مرزهای سیاسی امروز, محصول حوادث تاریخی متعددی  معین است که حدود آن ها

اما گذشته از دالیل آن حوادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر .است که طی سال ها و قرن های گذشته اتفاق افتاده است

شورها را محترم شمرد و حکومت ها باید مردم دنیا به این اصل مهم رسیده اندکه: باید مرزهای ک ،اصلی جریان های سابق

مصلحتی  ،سعی کنند با احترام به حاکمیت سایر کشورها منافع برون مرزی خود را دنبال نمایند. استدالل عمده برای این حکم

است یعنی اگر غیر آن باشد نتیجه اش جنگ و خون ریزی است و این امر حتی اگر منافع موقتی برای برخی کشورها دربر 

 ،علمای علم سیاست.سازمان ها وقوانین بین المللی همه بر این اساس استوارشده اند .به ضرر همه است نهایتاًد، ته باشداش

ا دو آنان عمدتً هاز دیرباز سعی کرده اند توجیه درستی از مرزبندی سیاسی پیداکنند. انگیز ق،ضمن قبول مصلحت اندیشی فو

در آن صورت چه نوع تقسیم بندی  ،زمام کار را به دست عقال بدهند ، نیم همه مردممطلب بوده است: اول این که: اگر فرض ک

:مرزهای سیاسی امروز محصول لشکرکشی ها و جاه طلبی های مدرست و معقولی به جای وضع قبلی می توان ارائه کرد؟ دو

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2253
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2253
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سرچشمه گرفتاریهای متعددی بین حکومت های خودکامه و زورمدار سابق )و الحق!( و نوعی خروج ازحالت طبیعی و چه بسا 

می توان سیری تدریجی به سوی  ،کشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند ،اگر مبنای درست ،جوامع بشری است. لذا

قبل از انقالب شکوهمند اسالمی، .حالت معقول به راه انداخت که در زمان مناسب مرزبندی سیاسی عقالیی را تحقق بخشد

با  خواست و اراده عمومی ملت و همچنین ! نیز نداشته است   اسالمی دولتداشته بلکه ن اسالمی ی جامعه ا کشور ایران  نه تنه

 ت) ؛ردبه وجود بیاو -یعنی یک حرکت انقالبی- اسالمی توانست یک انقالب ایران،راهنمائی های  بنیان گذار انقالب اسالمی

وانست بر اساس آن، (ت های علمیه استان تهران ر طالب حوزهدیدادر  18/18/4638سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ

ایجاد گردد. فارغ از  برای کشور اسالمی تشکیالت مدیریّتیِحال زمان  آن فرا رسیده است که ؛ دبه وجود بیاور اسالمی نظام یک

بیاورد به وجود  اسالمی ک دولتی بتواندتا اینکه  داردهنوز خیلی فاصله  ،اینکه کشور ایران  همانند دیگر کشورهای جهان سوم

ولیکن هیچ گاه نمی بایست نا امید شد و با تالش های شبانه روزی می توان  به آن جایگاه رفیع رسیید و به واسطه اینکه 

 . فرا خواهد رسید اسالمی ی وقت تازه نوبت  جامعه به وجود آمد، آن اسالمی دولت

 

  عناصر نظام سیاسی اسالمی 2-3

بخواهیم نظام سیاسی اسالم را در یک جمله  به معنای اولی اگراست.  ـتدهنده نظام سیاسی اسالم، امت و امام دو رکن تشکیل

، جماعت و «امت»اند. معنای اصلی  هر دو از یک خانواده، ت و امامتامبدانیم.   امت و امامت نظام تعریف کنیم، باید آن را 

کند؛ خواه اختیاری باشد یا غیر  یا مکان واحد، آنان را گرد هم جمع می هر گروهی که دین واحد، زمان واحد»گروه است. 

(؛ مردم یک صنف بودند و بر یک روش در گمراهی و 246(: 2) )بقره« کَانَ النَّاسُ أُمَّه وَاحِدَه»اختیاری... این سخن خداوند که 

 (.26/16/4662 های نمازجمعه در خطبه سخنان مقام معظم رهبری« )نیز موید همین موضوع است. کفر قرار داشتند...

اند اطالق  فرهنگ اسالمی به گروهی از مردم که یک هدف دارند و به جهت یگانگی در هدف به یکدیگر پیوند خورده امت در

 .اند عقیده تمام افرادی هستند که در سه محور توحید، نبوت پیامبر و اعتقاد به معاد، هم شود. بنابراین، منظور از امت اسالم، می

اصل در امامت امت، امامت واحد برای امت اسالم است. شاید بتوان اینگونه استدالل کرد که چون  نکته قابل تعمق اینکه،

های اسالمی نیز به  ها و خالفت گذرا به تاریخ حکومتنگاهی  .مسلمانان، امت واحدند، امت واحد اقتضای امام واحد را دارد

شده است و  سازد که در قلمرو امت اسالمی، کشور اسالمی تحت مدیریت و ریاست عالیه امام واحد اداره می خوبی روشن می

مام به حق اند هر یک از سران آنها خود را خلیفه و ا کرده زمانی که چند دستگاه حکومتی در مناطق مختلف ظهور پیدا می

های جغرافیایی، اصالت قائل نیست و بر همین اساس،  اسالم برای مرزبندی.کرده است دانسته و دیگران را باغی قلمداد می می

گیرد و آنچه اوالً و بالذات  مرزبندی کشورها در فقه سیاسی، نه بر اساس ملیت، بلکه بر محور عقیده و آرمان دینی صورت می

، بر همین مبنا شکل «داراالسالم و دارالکفر»بندی کشورها به  است. تقسیم« ملت»جای  به« امت»رسمیت شناخته شده  به

با  «امت اسالم»به این نکته نیز باید توجه داشت که میان .گذاری این دو واحد جغرافیایی با این مالحظه بوده است گرفته و نام

توان مشاهده کرد.  رد، به لحاظ مصداقی نیز تفاوت روشنی را می، همانگونه که به لحاظ مفهومی فرق وجود دا«دولت اسالمی»

در یک قلمرو « دولت اسالمی»امری کامالً فراسرزمینی است و دائرمدار عقیده است؛ در حالی که « امت اسالمی»مفهوم 

مورد تجزیه   ،حال در فرضی که عناصر نظام سیاسی کشور ایران.شود جغرافیایی خاص که همان داراالسالم است محدود می

نقالب اسالمى یک تفسیر الهى و اسالمى به معنى تحول اخالقى، فرهنگى و وتحلیل قرار داده شود می توان تفسیر نمود که ؛ ا

ارزشهاى مادى برآمده از فرهنگ الحادى و استبدادى مسلط بر  تمامی  درجه اى، 461اعتقادى است که جامعه با یک چرخش 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204
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و ارزشهاى متکى بر فرهنگ توحیدى را با همه لوازمش برمى گزیند و با یک انضباط واالى  ته کنارگذاش جامعه را یکسره 

 .انقالبى ضمن تخریب بناى کهنه و پوسیده گذشته به نوسازى جامعه مبادرت مى ورزد

ربه ملموس و طرح با ظهور معجزه انقالب اسالمى عالوه بر اثبات توانایى و کارآمدى دین در اداره حیات اجتماعى بشر، یک تج

عملى براى اداره زندگى بشر برمبناى عدالت و معنویت فراروى بشریت قرار گرفت و الگوى بعثت انبیاء، دیگر بار با پیام معنویت 

به تحقق پیوست. شعار خروج انسان از یوغ بردگى و بندگى طاغوت ها و رستن از ذلت و خوارى و روى آوردن به عبودیت خدا 

آشفتن علیه همه بدى ها و کژى ها، جذابیت ویژه پیدا کرد و بشر سرگشته تمدن ماشینى، گمشده خود در و رستگارى و بر

آرمان ها و اهداف انقالب اسالمى امورى نظیر عدالت .تأمین نیازهاى برتر و واالتر را در مکتب اسالم و جهانبینى توحیدى یافت

حاکمیت دین اسالم در زندگى، استقالل، آزادى و... است که پس از  خواهى اسالمى، تزکیه انسان، دستیابى به حیات طیبه،

مطرح شدن، عالوه بر پذیرش از سوى جامعه ایران، مقبولیت بشرى نیز پیدا کرد و امت اسالمى راه دستیابى به مجد و عظمت 

روزى انقالب، همه منافع و ستکبار جهانى که با پی .خویش را در بازگشت به اسالم ناب و تمسک به قوانین مترقى آن دانست

مطامع مادى خود را از دست رفته یافت، از همان آغاز به فتنه گرى و توطئه پرداخت تا به خیال باطل خویش بتواند آن را 

متوقف، منحرف و در نتیجه به شکست بکشاند، غافل از آنکه در تقابل و تعارض حق و باطل، براساس الهى، غلبه و پیروزى 

ریان باطل حتمى و تخلف ناپذیر است. به همین دلیل هر چه بیشتر به مقابله برخاستند کمتر نتیجه گرفتند و جریان حق بر ج

حاصلى جز سرشکستگى، آبروریزى، نفرت جهانى و شکست ابهّت پوشالى نصیبشان نگشت و انقالب اسالمى ایران با 

خویش ادامه داد به گونه اى که باعث بیدارى امت  دستاوردهاى گرانبهاى داخلى و خارجى، توفنده و بى مهابا به حرکت

 .اسالمى شد و الگوى بى بدیل مبارزه با استکبار و سلطه براى نهضتهاى رهایى بخش قرار گرفت

 

 شبکه  قدرت 2-4

واند  مستلزم دارا بودن همتی واال و ارزشمند و مقدس است همتی که یاری گر باشد و بت  اسالمی، نظام بلندِ هدفهای به رسیدن

 طول در.  نیست امکانپذیر قدرت، منبع به اتّصال با جز این و نمود طی ها قلّه به رسیدن تا را دشوار مسیر کمک نماید این

 مجموعه در و آگاه دل یقیناً یک  آن، قلب و مرکزیّت در شده، مشاهده   اخالق و معنویّت و دین و عدل هرگاه حاکمیت  تاریخ،

 پیدا ای پدیده چنین هرجا گذشته، تواریخ طول در. است بوده طور همین نیز اسالم صدر. داشته است متوجّه  وجود دلهای آن،

 خاضع روحِ و ذاکر دلِ که شد برافراشته کسی دست به پرچم این در ایران نیز  .است بوده طور همین - بوده هم نادر که - شده

بنابراین می بایست در همین چهارچوب و .دیدند را آن آثار و کردند مشاهده همگی  به عینه  ،خداوند مقابل در را او خاشعِ و

کشاند و متمایل نمود)سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ   سمت این به خط مشی حرکت نمود  و خود را بیشتر

نمود و صرفاً  ساحسا بود و این  موضوع را  الهی کمک ( می بایست  همواره نیازمند نظام دیدار کارگزاران در   41/16/4662

(برای اینکه شبکه قدرت در جامعه 4). ننمود ذاتی و استقاللی تکیه ،محسوب می شود قدرت   نظر به آنچه و خود تواناییهای به

بزرگ هیچگاه  چه و کوچک چه اسالمی به معنای واقعی شکل بگیرد  این است که افراد ذی سمت و تمام مسئولین کشور 

 و ممکن فارغ از اینکه این امر بسیار دشوار است اما.باشند مردم بر برتری جویی و جویی سلطه و استعالء دنبال نمی بایست 

بنابراین تمامی  .است لغزانده را بسیاری و کرده تهدید همیشه را عالم قدرتمداران که است آفتی جویی، سلطه. است الزم

: فرمود که است شده نقل الصّالةوالسّالم علیه میرالمؤمنینا از. باشند تا پایشان نلغزد مراقب و مسئولین می بایست مواظب

 و والت قدرتمندان، برای اصالً آیه این ؛(«1)النّاس من القدرة اهل و الوالة من التّواضع و العدل اهل فی األیة هذه نزلت»
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 از که است این کار آفت. دارد وجود قدرتی حوزه که هرجا تا و میانی مدیریّتهای تا گرفته باال سطح رؤسای از است؛ مسؤوالن

  شود. استفاده طلبی افزون و زورگویی جویی، سلطه برای اقتدار حوزه

 

 كارویژه های نظام سیاسی -3

 مركز تصمیم گیری در نظام سیاسی اسالمی 3-1

بخشی از ایشان در .در تعداد کثیری از سخنرانی های رهبر معظم انقالب به مردم ساالری بودن نظام پرداخته شده است

ـ با رژیم شاهنشاهی مبارزه مستمر نمودند و  کاخ ظلمت و  بزرگوار امام رهبری به ایران ملّت: » فرمایشات خویش فرموده اند

ساالر. ایشان در تعریف جامعه مردم ساالر  مردم شد کشور و گذاشتند آن جای به را ساالری مردم سیاهی را تخریب کرده و بنای

 بنشینند باید که کسانی آن تعیین مردم؛ رأی با نظام تعیین اوّل، از یعنی چه؟ یعنی ساالر واژه مردم  فرموده اند که؛ اساساً

 ی وسیله به شد تنظیم اساسی قانون که بعد مردم؛ رأی با  -اساسی قانون خبرگان[ یعنی] ــ کنند تنظیم را اساسی قانون

 با رهبری، خود گوناگون، شوراهای اجرائیّه، ی قوّه مقنّنه، ی قوّه ردم؛م أیر معرض در باز اساسی قانون آن خود مردم، منتخبین

 به برمیگردد چیز همه یعنی ؛[میکنند انتخاب] را رهبری یک وقت آن آنها میکنند، معیّن مردم را رهبری خبرگان مردم؛ رأی

 «مردم رأی

 بودن مردمی فقط خصوصیّتش امّا است، مردمی کامالً اسالمی، یک نظام رهبر معظم انقالب قائل به این امر وبده ااند که نظام 

 تربیت سلیمانی شهید مثل که است «اسالمی» .است اسالمی ساالریِ مردم است، دینی نظام است، ایمانی نظام بلکه، نیست؛

 برای را خودشان تن های پاره خودشان، جوانهای که میکند وادار مقدّس دفاع دوران در را ها خانواده که است «اسالمی» میکند؛

 داده را خودش رشید فرزند چهار یا فرزند سه مادری که هست دنیا کجای در. کنند افتخار هم بعد بفرستند، اهلل سبیل فی جهاد

 ایم؛ شنیده ایم، خوانده را دیگر کشورهای احوال و اوضاع ما. نیست جا هیچ نمیکند؟ گالیه کس هیچ از و میکند افتخار و است

 به این است؛ گذشته اینجا در آنچه با نیست مقایسه قابل اصالً امّا اند، داشته هایی کشته هم آنها اند، داشته ییجنگها هم آنها

  است. ایمان خاطر

 در آزمون دو که است مردمی حضور بحث یکی»ایشان در صحبت های خود به دو مطلب حائز اهمیت  اشاره کرده ا ند:  

 «است. انتخابات هم یکی است؛ بهمن ودوّم بیست پیمایی راه یکی: داریم مقابلمان

 زمستان، در سال چهل که نیست شوخی اند؛ کرده همّت واقعاً ما ملّت خب» بهمن فرمودند: ودوّم بیست پیمایی راه ی درباره 

 و آمدند نبیرو انقالب سالگرد در مردم -کشور جای  همه یعنی- کشور مختلف شهرهای در  بندان، یخ در برف، زیر سرد، هوای

 نفر چهار کنید؛ نگاه شما را کشورها ملّی جشنهای سالگرد. کشیدند دشمنها رخ به را خودشان عظیم اجتماع و خودشان حضور

 سال چهل هم آن عظمت، این با هم آن مردمی، حضور. میروند رژه آنها مقابل در هم ای عدّه یک ایستند، می آنجا آیند می

 شاید که بزنند حرفی یک اند خواسته جوری  یک به سالی هر و اند کرده دشمنان که خریبیت همه این با هم آن درپی، پی

 با انسان که دارد جا واقعاً امّا کنم، تشکّر ایران ملّت از بخواهم که نیستم قابل واقعاً حاال که بنده.  نشده[ امّا] کنند تضعیف

 ایّام هست، هم ما عزیز شهید چهلم با مصادف بهمن ودوّم بیست سالگرد امسال البتّه. ایران عزیز ملّت از کند تشکّر وجود ی همه

 را مردمی عظیم حضور دید خواهند خودشان ما دشمنان شاءاهلل ان و. دارند مضاعف ی انگیزه مردم و است سلیمانی شهید چهلم

 بر ای کوبنده ی ضربه حضورشان همین با ما ملّت شاءاهلل ان نداریم، صحبتی خیلی آن به راجع ما خیابانها؛ در و میدانها در

 «کرد. خواهند وارد دشمن سیاستهای
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 و ما کشور برای انتخابات» انتخابات؛ ایشان در بخش دیگری  از فرمایشات خویش و در خصوص انتخابات فرموده اند ؛ امّا و  

 انتخابات به راجع ها بعضی اینکه. فتگر نباید کم دست را انتخابات است؛ تهدید یک ما دشمنان برای است، فرصت یک ما ملّت

 برای انتخابات بکند؛ عبور این از آسانی به انسان نباید میکنند، دلسرد را مردم میگویند، میخواهد دلشان چه هر میزنند، حرف

 حضور رأی صندوقهای پای کامل صورت به مردم و بگیرد انجام پُرشور اگر انتخابات اوّالً: است بزرگی بسیار فرصت یک ما کشور

 کشور که دشمنانی اینکه خاطر برای چرا؟ میکند؛ تضمین را کشور امنیّت است، کشور امنیّت ی کننده تضمین این کنند، پیدا

 از امّا میترسند هم ما موشک از بله، ما؛ تسلیحاتی امکانات تا دارند هراس بیشتر مردمی ی پشتوانه از میکنند، تهدید را ملّت را،

 دلیل همین به است، نظام از مردمی ی پشتوانه ی دهنده نشان انتخابات در حضور. میترسند بیشتر نظام مردمی ی پشتوانه

 «است. امنیّت موجب

 این. میدانند هم آنها خود کشور؛ در دارد وجود هایی گرفتاری خب،. است ایران ملّت اقتدار و عزم ی دهنده نشان ثانیاً 

 دارند، هایی گالیه مردم کرده، درست مردم برای مشکالتی داریم، ما خود که هایی کاری کم از بعضی ی اضافه به آنها، تحریمهای

 است، میان در کشور امنیّت پای چون است، میان در نظام آبروی پای چون است، میان در انتخابات پای چون این، وجود با

 .دیگر مطلب هم این است؛ ملّی صیرتب و ملّی اقتدار ملّی، عزم ی دهنده نشان این میدان؛ وسط آیند می مردم

 نسبت قضاوتشان هستند، المللی بین ناظران که کسانی. است ما المللی بین مشکالت از بسیاری ی کننده حل انتخابات خود بعد 

 اگر- کشور این مجلس ببینند. است وابسته خیلی چیزها این به باشند داشته کشورها این با باید که برخوردی و کشورها به

 پشتیبانی از حجمی چه با میشوند؟ انتخاب کسانی چه ی وسیله به میشوند؟ انتخاب جور چه کشور این رؤسای -دارد مجلسی

 دارد. تأثیر اینها میشوند؟ انتخاب

 انتخابات و جمهوری ریاست انتخابات اینها بر ی عالوه» و رهبر معظم انقالب در بخش دیگری از فرمایشات خویش می فرمایند: 

 و سازی تصمیم کشور، گذاری تصمیم ی چرخه در نو های راه جدید، افکار ورود برای است فرصتی یک اسالمی شورای سمجل

 انتخاب را آنها و کنیم پیدا بتوانیم را حسابی و درست آدمهای چنانچه اگر بخصوص آید، می نویی افکار. کشور گیری تصمیم

 میتوانند و شد خواهد کشور سازی تصمیم و کشور گیری تصمیم ی چرخه دوار جدیدی حرفهای و میگذارد تأثیر این بکنیم،

 خیلی اقتصاد ی مسئله. بزنند ای کارشناسانه حرفهای و کنند اندیشی  چاره کنند، ارائه ای تازه های راه کشور مشکالت[ حلّ] برای

 است مهم خیلی پیشرفت و علمی تقویت ی مسئله است، مهم خیلی فرهنگ ِی مسئله ام، کرده تکرار همیشه بنده که است مهم

 این ی همه من نظر به ،باشد میعمو و درست و قوی انتخاب یک اگر ما انتخاب. است انتخابات ی مسئله اینها ی همه اساس امّا

 «.است انتخابات اهمّیّت ی دهنده نشان این. شد خواهد حل بتدریج مشکالت

 نباید. است کشور ی مسئله ترین اساسی انتخابات بنابراین» ن داشته اند رهبر معظم در بخش دیگری از فرمایشات خویش بیا

 از متأسّفانه انداخت؛ رونق از ناامیدکننده و دلسردکننده حرفهای و گوناگون اظهارات و سازی حاشیه با را اساسی ی مسئله این

 عالمت همیشه ما انتخابات روی اوّل ایساله همان از دشمنان ندارد؛ هم تازگی است، فعّال دشمن البتّه. هست حرفها این

 حرفها این از ها خارجی است؛ شده مهندسی میگفتند گاهی شده، تخلّف انتخابات این در که میگفتند گاهی. میگذاشتند سؤال

 را میلیونی عظیم اجتماعات که خائنی رادیوی فالن به مردم. ندارد تأثیری مردم در نداشت، تأثیری هم خیلی. میگفتند مکرّر

 نمیکنند، اطمینان ایران، ملّت میگوید بشوند، شرارت مشغول خیابان در آدم نفر دویست چنانچه اگر امّا نفر هزار چند میگوید

 .(در دیدار اقشار مختلف مردم 48/44/4636بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ «)است معلوم نمیکنند؛ اعتماد
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 اسالمی: دولت اختیارات و قلمرو حدود3-1

ایشان در بخشی از سخنان خویش می فرمایند :  ،امتیاز اما با اختیار معنا میکند امر را متصدی بی ای ولی ااهلل خامنه یتآ

امر... هیچ امتیازی ندارد. او مدیر جامعه و متصدی امر والیت است، اما هیچ امتیازی مانند امتیازهای مادی و اقتصادی  ولی»

امرِ بدون امتیاز، فاقد اختیار نیست. ایشان در پاسخ به استفتایی بیان  البته این ولی .«گیردنمی نسبت به دیگران به او تعلق

فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمین است در صورت تعارض با  تصمیمات و اختیارات ولی» :میکند

 .«و حاکم استاراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد ملت مقدم 

 نیست؛ چرا که این تصمیم و اختیار، خود "امتیاز"در واقع یک  "اختیار"با تأمل در این پاسخ فقهی میتوان دریافت که این 

شود. برای مثال در جریان تحریم تنباکو ابتدا بر شخص میرزای شیرازی آن حکم جاری و سپس سایر  امر را شامل می ولی

اینکه این اختیار و تصمیم باید ثبوتاً مربوط به تقدم مصالح اسالم و مسلمین بر مصلحت و منفعت رعایا را شامل میشود. ضمن 

 ای رعیت را انسان آزاد و دارای حقوق بر می ااهلل خامنه امر نسبت به رعیت. آیت فرد باشد، نه امتیاز اضافی داشتن ولی

امر  یکسانی که رعایت و حفاظت و حراست آنان بر دوش ول اند. رعیت یعنی آن البالغه رعیت مردم به تعبیر نهج» :شمارد

اش، با  خواهی ی ابعاد شخصیتش با آزادی وقت مربوط به انسانهاست. یعنی انسان با همه است... حراست و حفاظت یک

ن یک مجموعه در عنوا ش، با امکان تعالی و اوج روحیاتش، با آرمانها و اهداف واال و شریفش، اینها را بهتطلبی معنویا افزایش

ی مورد رعایت قرار بگیرد؛ این همان چیزی است که در فرهنگ آل محمد در  ی این مجموعه نظر بگیرید؛ این باید با همه

فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین کنگره بین المللی نهج البالغه در تاریخ  )است. طول زمان مورد مالحظه بوده

 ای، وفاق بین والیت و جمهوریت، مردم ااهلل خامنه ی فکری آیت و والیت در منظومه تعیاین تعریف از ر ( 23/18/4681

 می–نه مهجورین -کند؛ حکومت والیی از این منظر در عین والیی بودنش، حکومت بر فرزانگان  ساالری و آزادی را آسان می

 .نماید

 

  اسالمی سیاسی نظام در قدرت جریان 3-2

ی تفکیک یا حداقل  برخالف نظام سیاسی سنتی، اندیشهم درباره ی این بخش میتوان گفت توجه به سخنان رهیر معظ با

ی  ای که در اندیشه گونه استقالل قوا یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی جدید در جهان است. با این وجود، تفکیک قوا به

ای که  گردد؛ قاعده باز می« نصب»ی  هسیاسی غرب مطرح شده، در سیاست اسالمی معنادار نیست. دلیل این امر به قاعد

طبق آن الزم است بنیاد قدرت بر حاکمیت الهی استوار شود. بر این اساس، قدرت مجرای واحدی دارد و انفکاک به شکل 

معنا از  گانه، در واقع ضامن این یابد. حضور مستقیم یا غیرمستقیم ولی فقیه در قوای سه متعارف، ضرورت وجودی نمی

ی قضائیه و یا  ی مجریه، نصب رئیس قوه ی ولی فقیه در حوزه کومت اسالمی است. با این تفسیر، ریاست عالیههمگنی در ح

معنادار بوده و دولت را از  -دهد  ای می که این نماد را جایگاهی فراقوه -انتصاب فقهای شورای نگهبان و مواردی از این قبیل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تفکیک قوا امری قانونی  17بر اساس اصل  سازد.با این مقدمه، تعارضات احتمالی دور می

ی قضائیه که زیر نظر والیت  ی مجریه و قوه ی مقننه، قوه قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: قوه»و الزم است. 

 « قوا مستقل از یکدیگرند. ی این قانون اعمال میگردند. این مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده

ی فقیه، منافاتی با  اند، اما از نظر ایشان، نظام والیت مطلقه معنا نموده "متصدی کار"امر را  ای ولی ااهلل خامنه لذا اگرچه آیت

 امر در طول مدیریت دستگاههای اجرایی و در جهت مدیریت انقالب و ارگانهای آن در گذر ندارد. مدیریت ولی "تفکیک قوا"
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زمان است، نه در جهت مداخله در مدیریت اجرایی و وظایف دستگاهها به تعبیر دیگر، براساس قانون اساسی، والیت فقیه شأن 

ی قوا برای پیشبرد اهداف انقالب را بر عهده دارد و این کامالً با استقالل و تفکیک قوا  کننده سیاستگذاری کالن و هماهنگ

اهلل . حضرت و سیاست گذاری نقش اصلی را دارد؛ در اجرا مطلقا دخالتی نمی کند یهولی فق»قابل جمع است. بنابراین 

 د:فرماینی فقیه می  ی معنای والیت مطلقه درباره ای خامنه

بعضی ها خیال می کنند که این والیت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق العنان » 

ش بخواهد می تواند بکند! معنای والیت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و است و هر کاری که دل

هم به آنها احترام بگذارد؛ منتها در مواردی اگر مسئوالن و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه مو عمل 

ر است. قانون اساسی راه چاره ای را باز کرده و گفته آن جایی که کنند، دچار مشکل می شوند. قانون بشری همین طو

مسئوالن امور در اجرای خالف قانون مالیاتی با سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می شوند و هیچ 

یر باید این کار را بکند، آن کار نمی توانند بکنند. رهبری مرجع است. رهبری بررسی و دقت می کند و اگر احساس کرد که ناگز

را انجام می دهد؛ جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود. این معنای 

 «والیت مطلقه است و آن رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان همه در مقابل قانون تسلیم اند و باید تسلیم باشند.

مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی که یت به معنای بسط دخالت در امورات دستگاه های اداری نیست.از این منظر اطالق وال

این توقع درستی  »ایشان فرموده بودند که؛ عدالت خودتان وارد میدان نمی شوید؟مقوله در چرا ،به کرات از ایشان شده بود

و بسیج  مسئلهرهبری وارد شدن در میدان اوال به صورت طرح  نیست. مدیریت انقالب غیر از مدیریت اجرایی کشور است. برای

افکار عمومی است؛ ثانیا به صورت خواستن از دستگاههای اجرایی است. برخی از دستگاههای اجرایی مخصوص این کارند. در 

واسته ام و آنها در گیرند. ی مبارزه با فساد، هم قوه مجریه و هم قوه ی قضایه در گیرند. بنده از هر دو قوه به طور جد خ زمینه

 ورود رهبری این جاست. بله، اگر روزی معلوم شود دستگاه های قوه مجریه و قوه قضاییه آماده نیستند کار کنند.، رهبری چاره

)بیانات « ایی پیدا نخواهد کرد جز این که خودش وارد میدان شود، کسی را بگمارد و مأمور مشخصی را برای این کار معین کند

 (28/13/4662ن در تاریخ بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزویم معظم رهبری مقا

 

  استبداد با آن مرز و "امر ولی" تعریف 3-3

ی  ای در چهارمین جلسه از بحث والیت، با طرح معنای ولیّ به فرمانروا و مدیر جامعه، ولیّ واقعی جامعه اهلل خامنه ضرت آیتح

ی تکوینی پروردگار، بلکه الهام قوانین و حکومت در جامعه اسالمی معنا کرده و  ین مسئله را نه سلطهاسالمی را خدا دانسته و ا

ضرورت حضور یک فرمانروا برای اجرای قوانین الهی را عنوان کرده  ،ایشان در ادامه .نده ااین حکومت را حکومت علوی نام نهاد

اند:  ای گفته یک عده.ایشان در این خصوصی بیاناتی داشته اند:ان کردندو نظرات مختلف برای انتخاب یک امیر در جامعه را بی

اند هر کسی که دارای تدبیر بیشتری ]است[. یک  ای گفته اَلمُلکُ لِمَن غَلَبَ؛ هر کسی غالب شد، یعنی حکومت جنگل. یک عده

کسی که از آن دودمانِ چنین و چنان اند هر  ای گفته اند هر کسی که از طرف مردم مورد قبول باشد. یک عده ای گفته عده

إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اهللُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ »ی  و در ادامه نظر اسالم را بر طبق آیه(3)« باشد.

مقام  بیانات)نب خداوند را پیامبر و پس از ایشان اولی االمر دانسته استدار از جا بیان فرمودند که ولی خداوند و زمام« رَاکِعُون

 (22/12/4662 در تاریخ   در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی معظم رهبری 
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کشد. حضرت  ها را به دوزخ می عدم واگذاری حکومت به فردی دانستند که انسان ی اسالم در زمامداری امور را ایشان تکیه

ای در ادامه با رد تفکر غلط امیر و ولیّ بودن حکام عباسی و سایر حکام جهان اسالم در آن دوران، منطق اسالم  اهلل خامنه آیت

بینی اسالم معرفی  ی از یک فلسفه طبیعی در جهاندر ارائه معیار والیت را وصف کردند.ایشان در ادامه والیت خداوند را ناش

های خلقت برای  ی پدیده هر آنچه در روز و شب آرمیده و ساکن است، از آنِ خداست. خب، چیزی که همه»کرده و افزودند: 

 )«ای نیست.اوست و حکومت تکوینیِ بر همه چیز در اختیار او است، حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار او باشد، چاره

 (22/17/4616در تاریخ  مشهد السالم علیه در مسجد امام حسنبیانات مقام معظم رهبری 

ی خداست، آن کیست که خودِ  ست که فرستادها در اسالم، ولی امر آن کسیکه می فرمایند : ای  اهلل خامنه بخشی از بیانات آیت

های  ی به حسبِ طبیعت خلقت و آفرینشش، حق تحکم بر انسانکند؛ چون فرض این است که هیچ انسانخدا او را معین می

ها، این تواند طبق مصلحتِ انسانتنها کسی که حق تحکم دارد، خداست و چون خدا حق تحکم دارد، خدا می .دیگر را ندارد

و زورگویی نیست. دانیم که کار خدا، بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست، قلدری حق را به هر که بخواهد، بدهد و می

شویم. او کند، ما هم تسلیم میهاست، پس بنابراین او معین می هاست؛ چون طبق مصلحت انسان کارِ خدا، طبق مصلحت انسان

های خاصی تطبیق  کند آن کسانی را که با معیارها و مالککند امام را، بعد از امام معین میکند پیغمبر را، معین میمعین می

کند؛ خودش ولی است، ی اسالمی هستند. پس ولی را خدا معین می ا بعد از ائمه هداة معصومین، حاکم بر جامعهبکنند. اینه

ی بعد، آن کسانی که با  اند، دوازده امام، در رتبههای خاندان پیغمبر تعیین شده ها ولی هستند. امامپیغمبرش ولی است، امام

اند برای حکومت و خالفت. مسئله در مورد تعیین  و جور بیایند، آنها معین شده های خاصی تطبیق بکنند یک معیارها و مالک

 (22/12/4662 در تاریخ   در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مقام معظم رهبری  بیانات)ولی در اسالم این است

 

 حکومت  یمبان -4

که در راه خدا با  یانساندر مورد حکومت بیان نمودند:  جمعی از مردم در روز عید غدیر مقام معظم رهبری در سخنرانی

چنان  آن ف،یضع یها مظلوم، انسان یها اما در مقابل انسان کند؛یچنان سخت و قاطع برخورد م آن ،یورز دشمن، با موارد غرض

وارد کوفه شده بودند  نیرالمؤمنیکه ام یلیاست. اوا نیرالمؤمنیام نیا کندیباور نم یدبار است که کسچنان بر خاکسار است، آن

کس تو کوچه و  چیبود که ه یآن حضرت، جور یرفتار آن حضرت، لباس آن حضرت، مش شناختند،ی آن حضرت را نم مو مرد

راه  یو عاد یاست که دارد به طور معمول یشخص نی، همبه آن عظمت نِیرالمؤمنیکه ام دیفهمینم رفت،یبازار که حضرت راه م

که در مقابل دشمنان  یو بردبار و خاکسار است؛ همان کس تواضعم نیچن نیا ،یمردم معمول ف،ی. در مقابل مردم ضعرودی م

 ی مسئله ی در این سخنران هم گرید ی نکته ک.یالگوست ها نیا ستد؛یا یکلفت، آن چنان قاطع مثل کوه م غدر، دشمنان گردن

و اله و  هیاللَّه و عل یمکرم اسالم )صلّ یکه بعد از وجود مقدس نب میاست. ما معتقد یعیش ی دهیعق ی هیپا انیعیما ش یبرا ریغد

است. معلوم است که برادران اهل  عهیش ی دهیعق یاصل ی هیو ما هیپا ن،یبود؛ ا نیرالمؤمنیام ،یامت اسالم یحق برا سلّم( امام به

 نیشاخص وجود دارد. لکن هم نیا کنند؛یفکر م یگریجور د دهند،ینظر م یگریرا قبول ندارند؛ جور د دهیعق نیا سنت ما،

و  تیشخص ی است. درباره نیرالمؤمنیام تیاست و او شخص یاجتماع امت اسالم ی هیو ما لهینقطه وس کیدر  ریغد ی هیقض

به او  دیکه بای و سام یعال ی را همه در همان نقطه نیرالمؤمنی. امتسین یاختالف نیمسلم نِیانسان بزرگ و واال ب نیاعظمت 

آحاد  ی همه ی دهیعق یملتقا یعنی نند؛یبیو م نگرندیم –از لحاظ علم، از لحاظ تقوا، از لحاظ شجاعت  - ستیدر آن نقطه نگر

 د:حضرت در بخش دیگر از فرمایشات خویش بیان فرموده ان .است نیرالمؤمنیام یامت اسالم
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 یمتماد یها در طول قرن یزیخود مثل جان عز یرا برا دهیعق نیا عهیاست که ش نیا م،یبه آن توجه کن دیما امروز با آنچه

چقدر ظلم کردند، چقدر  دانند؛یهمه م شیرا کم و ب هایدشمن نیکه ا -که شده است  ییهایحفظ کرده است؛ با وجود دشمن

 عه،یکالم ش عه،یرا گسترش داد؛ فقه ش عیرا حفظ کرد؛ معارف تش دهیعق نیا عهیش -ند کرد جادیفشار آوردند، چقدر اختناق ا

اسالم  خیدر تار عهیو برجستگان ش عهیبزرگان ش ان،یعیش یفکر راق ،یعیتمدن ش عه،یعلوم گوناگون ش عه،یش ی فلسفه

اعتقاد  نیکه ا دیاهد کرد؛ اما توجه بکنآن را حفظ کرده است و حفظ خو عهیاست که ش یا دهیعق نیا ن،یدرخشان است. بنابرا

 ی. و ممیکن یباز هم تکرار م م،یو تکرار کرد میرا گفت نیهاست ا است که ما سال یآن حرف ن،یبشود. ا دیدعوا و نزاع نبا ی هیما

با  هز جملمختلف، ا نیبه عناو یآحاد امت اسالم نیاختالف ب جادیدارد از ا یثیدارد، چه قصد خب یتیکه دشمن چه ن مینیب

از اسالم.  یبخش کینه دشمنِ  د؛یدشمن اسالم، دشمن قرآن، دشمن مشترکات، دشمن توح یعنی. دشمن یو سن عهیعنوان ش

او مضر است.  یاسالم چقدر برا یایکه اتحاد دن فهمدی برقرار کند؛ م یدشمن ،یامت اسالم نیاست که ب نیا شیدشمن سع

اسالم و در  یایانقالب، چطور در دن نیانقالب و تشعشع ا نیشد، عظمت ا روزیپ رانیدر ا یانقالب اسالم یکه وقت دیدشمن د

نفر از برادران اهل سنت در  ها ونیلینبودند. م عهیکه ش ییها ها را به خود جذب کند؛ دل توانست دل یاسالم یکشورها

دشمن ضربه خورد؛ از  ه،یناح نیز امجذوب انقالب شدند و ا ییایآس یدر کشورها ،ییقایآفر یدر کشورها ،یعرب یکشورها

 نیتوجه را از ب نیا خواهدی دشمن ضربه خورد. م -ها  آحاد مسلمان یها دل - یاسالم یها به جمهور ها، از توجه دل اتحاد دل

از  یکی االندر همین چهارچوب بیان  داشته اند : ای خامنه اهلل آیت  .یو سن عهیش نیدشمنىِ ب جادیببرد؛ چه جور؟ با ا

سران  نیاست که ا نیا - کنندیکه م یگرید یهایعالوه بر دشمن -ما  ی منطقه نیاستکبار در هم استیمهم س یها بخش

 ی قرار بدهند؛ در مسائل گوناگون؛ در مسئله رانیرا با خودشان همراه کنند و آنها را در مقابل ملت ا یعرب یاز کشورها یبعض

 کای. آمرکنندی توطئه م کنند،ی معامله م نند،ینشی م گذارند،ی ل مختلف. جلسه ماز مسائ ،یا هسته ی مسئله ریو غ یا هسته

 جادیا شانی. سعرانیبا ا ی در مقابله دیکن فایا دیحاضر یکه شما چه سهم کندی مطالبه م یاسالم یاز کشورها یاز بعض

 یها را با جمهور ست که سران دولتا نیبکند، ا یاسیس یهایریگ میدر محافل و تصم تواندی که دشمن م یاست. کار یدشمن

دل مردم  ،یعرب یدل مردم کشورها -بکند. دشمن دل مردم  تواندی نم یکار نیاز ا شیوادار به مقابله کند؛ ب یاسالم

 تواند؛ی ها را که نم برگرداند؛ دل یاسالم یاز جمهور تواندی را نم -دل مردم عراق  ن،یدل مردم فلسط ،یاسالم یکشورها

ها هم هر کدام  قرار بدهند. البته آن دولت یاسالم یها را در مقابل جمهور است که بتوانند دولت نیکه بکنند ا یرحداکثر کا

و استکبار در  ها ستیونیصه اریخودشان را در اخت کجایکه آماده باشند  ستیجور هم ن نیخودشان را دارند و ا یهایکار مالحظه

 یایدن یها دل تواندیم یزیچه چ کند؟یبکنند. در دل مردم چه اثر م توانندی نم یثرا مقرار بدهند؛ اما در دل مرد هیقض نیا

ها را از  دل تواندی م ها نیاست. ا یمذهب یها ها و تعصب اختالف نیجدا کند؟ هم رانیو از ملت ا یاسالم یاسالم را از جمهور

برادران اهل  هیعل عیتش یایدر دن نکهیمراقبت کنند. ا. همه مسئولند که دیترس دیبا نیاز ا د؛یترس دیبا نیهم جدا کند. از ا

خواهد کرد،  یرا سن یا عهیش چینه ه نیکنند، ا ییتهمت بزنند، بدگو سند،یکتاب بنو عهیبرادران ش هیتسنن عل یایسنت، در دن

 تیب اهل تیوالو  تیب اسالم به محبت اهل یایمردم دن ی همه لندیکه ما یخواهد کرد. آن کسان عهیرا ش یای سن چینه ه

 تیب اهل تیکرد و به وال عهیش توانی کس را نم چیکردن ه یبگروند، بدانند با دعوا راه انداختن و با اهانت کردن و با دشمن

 یزیهمان چ یو جدائ یو دشمن  بغضاء نیندارد و ا یگریاثر د چیه یو دشمن یکردن جز بَغضاء و جدائ جادیمتوجه کرد. دعوا ا

اسالمىِ  ریغ ییکشور اروپا کی. در کنندی آن تالش م یو دارند برا خواهندی م ها ستیونیصه خواهد،ی کا میاست که امروز آمر

را  یکی. اندازندی راه م یو سن عهیش ی مناظره شان، ونیزیتلو یتو دینیبی شما م ،یاسالم یبا کشورها نیادیو بن یخیدشمن تار
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. مقصودشان دیبا هم مناظره کن ونیزیتلو نیتو ا دییایکه شما ب کنند،ی دعوت م یرا از سن یکی کنند،ی دعوت م عهیاز ش

ی م ندازد؟ی ابه چه مقصود راه م یو سن عهیش ی مناظره اه،یس ی کشور استعمارگر با سابقه کی ،یحیکشور مس کی ست؟یچ

 نیاز ا خواهدی م اید؟ و مخاطبانش حق را بفهمن نیمباحثه و مناظره، مستمع نیدر ب خواهدیمعلوم بشود؟ م قتیحق خواهد

آتش  نیا یکند؟ نفت رو دیآتش اختالف را تشد نیسر بزند، ا یگفتگوها ممکن است از کس نیدر خالل ا آنچهگفتگوها و از 

 نیدارد؛ استدالل متکلم یای منطق قو عهی. شمیبشو اریهش دیبا اورد؛یما را به خود ب دیبا نهایکند. ا داریما را ب دیبا نهایا زد؟یبر

 عیتش یایدر دن نکهیندارد به ا یربط نیاست؛ اما ا یو محکم نیپوالد یها استدالل عیمباحث تش ی درباره عهیش یو علما عهیش

جور، و آتش دعوا  نیکردن، آن هم در مقابل هم یدشمن جادیکردن و اهانت کردن و ا ییشروع کنند به مخالفان خودشان بدگو

 ها نیا نکهیا یبرا شودی م امروز اطالع دارم، هم از گذشته اطالع دارم که پولها دارد خرج مبنده ه م،یدرست کنند. ما اطالع دار

پول هر دو را هم  ها؛ نیا هیعل سندیها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنو ها، آن آن هیعل سندیکتاب فحش و دشنام و تهمت بنو

 دیرا با ها نیا ست؟یهشداردهنده ن ها نی. اشودی ارج مخ بیج کیپول هر دو کتاب و نشر هر دو کتاب از  دهد؛ی مرکز م کی

 خم.( در دیدار جمعی از مردم در روز عید غدیر 27/13/4667)فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ کنند توجه

 

 درسنی زمامداران چگونه به قدرت م 4-1

به قدرت می رسند بیاناتی داشته اند و با توجه در چهارچوب این مبحث که اساساً زمامداران چگونه  ای خامنه اهلل آیتحضرت  

و  ییایو جغراف یمیبا امکانات فراوان اقل ت،یجمع میو ن اردیلیم کیبا  باًیاسالم، تقر یایدن» به سخنان رهبر معظم که فرمودند:

 شیبدهد. امروز ب لیو متحد را تشک میمجموعه عظ کی تواندی دارد، م اریکه در اخت یرینظ یب یها هیو سرما یو انسان یعیطب

چه در دوران استعمار، چه در دوران استعمار  شود؛ی پُر م وستهیمنطقه پ نیاز ا یاستعمار غرب ی سهیسال است که ک ستیاز دو

. اگر امت کاستیاستکبار بوده، که در رأس آن امر یایدن یاسیمنطقه در خدمت اهداف س نیا یبه شکل د،ینو، چه در دوران جد

 ،یکلمه خود را نشان بدهد، اگر استقالل اسالم یقیحق یبه معنا یاگر قدرت اسالم اورد،یود را به دست بوحدت خ یاسالم

دشمن  یو فرهنگ یاسیو س یاقتصاد ی طرهیکند، تسلط و س دایکلمه تحقق پ یواقع یمناطق به معنا نیدر ا ،یقیاستقالل حق

 جادیکردند،ا دایکه آنها پ ی. راهفتدیاتفاق ن نیا کنندید تالش موجو ی و با همه ستندین یراض نیبه ا نهایقطع خواهد شد. ا

به طور جدّ  مسئله نیبه ا کنمیاسالم نفوذ کرده. من از شما درخواست م یایمتأسفانه در جسم دن یماریب نیاختالف است و ا

 «.دیشیندیب

و همه دم از وحدت  میآور یم یلیخ را یاسم وحدت اسالم ما» حضرت در بخش دیگر از فرمایشات خویش بیان فرموده اند:

 یاحساس برادر قتاًیاسالم، حق یایاز زبدگان دن یا در عمل هم مجموعه م؛یزنی م یاسالم یهمه دم از برادر م؛یزنی م یاسالم

 یا خودمان فاصله نیبو  میدانی را از خود م گریکدیما همه  - زندی و اخوّت موج م یجلسه، روح برادر نیاالن در ا - کنندی م

 ی در صحنه است،یس ی اسالم در صحنه یایدن یتهایواقع ی دهنده و نشان ندهیاست؛ اما ما نما یتیواقع ن،ی. امیستیقائل ن

و  پاشندی م یامت اسالم نی. دشمنان بذر اختالف را در بمیستیکلمه، ن یواقع یمردم، به معنا یها توده انیحکومتها،در م

 تعصب نیرشد ا نهیکوچک، زم یاسالم و محدود شدن در ظرفها یایآفاق بلند دن دنیغلط، ند یعصبهاناخالص، ت ونیاسیس

 «.هاست

 یدر عراق چه اتفاق دینیاز دوستان به عراق اشاره کردند. بب یبعض» حضرت در همین راستا و به زبانی دیگر بیان فرموده اند:

ی در مقابل هم قرار دارند و متقرباً ال عهیو ش یبرادران سناز  یکسان گر،ید یاز کشورها ی. امروز در عراق، در برخافتدی دارد م
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 دییای. بستیکه از اسالم ن نهایق کرده؛ ایتزر نهایا انیباطل را در م یها زهیانگ نیا ی! چرا؟ چه کسکنندی م یبا هم دشمن اهلل

برجستگان  ی اسالم، همه یایروشنفکران دن ی اسالم، همه یعلما ی را که همه یو منشور دیکن یرا عمل یوحدت اسالم

 یمسلمان گریتا د د،یکن هیکردن آن تالش کنند، ته یعمل یکنند و برا قیو تصد دییاسالم آن را تأ یایبا اخالص دن اسىِیس

 «.کند؛ تا برادران با هم باشند ریاست، تکف گریجناح د کیدر  ایمذهب  کیرا که در  دیتوح ی نکند متکلم به کلمه تجرئ

متحده  االتیا میرژ ا،یطاغوت اعظم در دن امروز»درباره  کینه توزیهای کشورهای غربی می فرمایند:  ای خامنه اهلل آیت 

 سیانگل یعنی یطاغوت اعظم قبل نیجانش کای. امرکندی م دییرا او به وجود آورده است و آن را تأ سمیونیصه رایز کاست؛یامر

 یایو دن تقرار داده اس یدشوار تیاسالم را در وضع یایهمکارانش، دن متحده و همفکرانش و االتیا میاست. امروز تجاوز رژ

و همکاران و همفکران اوست. در  کایفشار امر ریخود، ز یو معنو یماد یخود، در ترق یریخود، در موضعگ شرفتیاسالم در پ

شد و  یاهلل منته حزب یاز سو یحماسه بزرگ اسالم نیکه به ا - ریماه اخ کی نیبه لبنان در ا یستیونیصه میتجاوز رژ نیهم

 یاکتفا نکرد و برا یاسیو س یو مال یزبان تیجنگ شد و فقط به حما دانیوارد م حاًیصر کایامر -نازل شد  نهایبر ا ینصرت اله

خواستند و آنها شروع کردند.  هاییکایجنگ را امر نیفراهم کرد، فرستاد و کمک کرد. در واقع ا حاتیتسل یستیونیصه میرژ

 .هستند هاییکایز طاغوت اعظم آمرامرو

باهلل  مانیا یامت اسالم یاز بخشها یاریبس در»ایشان در ادامه مباحث مربوط به کیته توزیهای کشورهای غربی فرموده اند: 

 ریپذ امکان یاله یوثقا ی . کفر به طاغوت الزم است. بدون کفر به طاغوت،تمسک به عروهستیهست؛ اما کفر به طاغوت ن

م یکه تسل میکنی ما دعوت م م؛یکنی بشتابند، دعوت نم کایکه به جنگ با امر نیا کشورها و دولتها و ملتها را به ا. مستین

است که  نینکردن هم یاز اقسام همکار یکینکنند.  یهمکار نیکه با دشمن اسالم و مسلم میکنی نشوند. ما دعوت م کایامر

 «.را با اتحاد خودش حفظ کنند یاعتنا نکنند و امت اسالم یوحدت امت اسالم ی نهیآنها در زم یها به وسوسه

 یایدن ی مسئله نیبه نظر ما مهمتر امروزدر خصوص وحدت اسالمی بیاناتی داشته اند  از این قبیل:  ای خامنه اهلل آیتحضرت 

ی هم م یاسیس شرفتیپ م؛یکن دایپ میتوانی هم م یعلم شرفتیاتحاد انجام شد، ما پ نیاتحاد است. اگر ا ی اسالم، مسئله

 دانندی دارند. آنها م رانیدر ا یا هسته یمسئله انرژ یبر رو یاسالم چه فشار یایدشمنان دن دینیبی . شما ممیکن دایپ میتوان

کشور  کیناراحتند.  یکشور اسالم کیدر  یفناور شرفتیکشور، از پ نیعلم در ا شرفتی. آنها از پمیستیکه ما دنبال بمب اتم ن

به  دیبا یکشور اسالم نی. اترسدی نم کاینشان داده که از امر ست؛ین کایامر یاستهایس میکه نشان داده که تسل یای اسالم

. کنندی فشار را وارد م ن،یمجهز نباشد. آنها به خاطر ا - یا هسته یتکنولوژ یعنی - ایامروز دن یتکنولوژ نیمهمتر شرفتیپ

است که تنها راه  دهیو هفت سال بعد از انقالب، با تجربه فهم ستیدر طول ب رانیا . ملتمیا خودمان را گرفته میالبته ما تصم

آن را  نیریو ثمرات ش میا راه را تا امروز رفته نیو مجاهدت است. ما ا دانیدشمنان، توکل به خدا و صبر در م دیاز ک یخالص

 .مینیبی رفت، که آثارش را هم م میواهراه را با قوت تمام خ نیدر ادامه هم هم یاله ی و به حول و قوه میدیچش

 کیاسالم در  یای! امروز دنزیو خواهران عز برادرانحضرت در بخش دیگری از فرمایشات گرابنهای خویش بیان فرموده اند :

 است. امروز امدهیاسالم ن یایدن ریاسالم دارد، گ یایکه امروز دن یفرصت نیگفت قرنهاست که ا توانی است. م ییوضع استثنا

شده،  دهیکش الماس یایدن یایبه زوا یاسالم یداریاند، موج ب شده داریب یاسالم یدر مقابل ماست؛ ملتها یبزرگ اریفرصت بس

در باطن خودشان سرشار از  -ولو تظاهر نکنند  - یاز رهبران اسالم یاریاند و بس به حقوق خودشان واقف شده یاسالم یملتها

و  استمدارانیسران و رهبران و س یاسالم یاز کشورها یاری. در بسمینیبی را ما م نیبا استکبارند، که ا یبغض و دشمن

اسالم  یایدن یفرصت بزرگ برا کی ن،یهستند. ا یاستکبار یو قدرتها کایامر یاز رفتارها ناراحتو  ریدلگ اریمسؤوالن، بس
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 نیدارند. ا یو فرهنگ یهم رهبران فکر فهیوظ کیدارند،  استمدارانیس فهیوظ کیاستفاده کرد.  دیفرصت با نیاست و از ا

 یایدن ی اسالم، متفکران برجسته یایدن دیو اسات نفکراناسالم، روش ی. علماستین تر تیاهم اول کم ی فهیدوم از وظ ی فهیوظ

دارند و  یگبزر ی فهیافکار مردم خودشان را بسازند، وظ توانندی آنهاست و م اریدر اخت یمردم یبونهایکه تر یکسان نیاسالم، ا

از اول دوران استعمار تا  -کنند. چند قرن است  میبه آنها تفه یدرسته اسالم را ب یایمردم در دن ی قدرت توده ،یقدرت مل دیبا

 ىِیشماها توانا ست؛یساخته ن یکند که از شماها کار میمسلمان تفه یکه دستگاه استکبار خواسته است به ملتها -حاال 

 انتیاز مردم مسلمان بباوراند و خ یادیبه جمع ز یطوالن یمسئله را در مدت نی. البته استعمار توانسته ادیربا ما را ندا ی مقابله

قدس  ی شد که در رأس آن، مسئله یبزرگ یهایباور غلط، گرفتار نیا ی جهیکمک کرد. نت نیهم به ا استمدارانیاز س یضبع

 .است نیفلسط ی و مسئله فیشر

اسالم، متضمن  ی خانه ن،یبه شصت سال است که فلسط کینزد االندت اسالمی  فرموده اند:  حضرت همچنین در خصوص وح

در  ایاند و  آواره در کشورها شده هاینیاول مسلمانان، از دست مسلمانها، از دست صاحبان خودش، خارج شده و فلسط ی قبله

 دییهم از طرف او را تأ مآنجا نشسته و دشمنان اسال تمام ییهستند که با پُررو یفشار آن غاصب مدع ریخودشان، در ز ی خانه

خودشان غافل بودند. اگر  یهاییبه وجود آمد که مسلمانها از توانا نیبزرگ، به خاطر ا بتیمص نیبزرگ، ا ی غصه نی. اکنندی م

ی اتفاق نم نیفلسط ی هیوجود داشت، قض یالدیم 11و  61 یها اسالم هست، در دهه یایکه امروز در دنی هایی داریب نیا

بسپارد.  گانهیب کیاز مردمش غصب کند و به  کجایرا  یکشور اسالم کی کردی آن روز جرئت نم س،یانگل بو دولت غاص افتاد

 ریکار با عقل و تدب نیممکن است؛ ا یزیر کار با برنامه نی. و امیجبران کن جیتدره ب م،یا از آنچه خسارت خورده دیحاال امروز با

اسالم به اهداف خود نخواهد  یایوقت دن چیه م،یبه انفعال و تسل لیبا م یکار با عزم راسخ ممکن است؛ ول نیممکن است؛ ا

 .برآورده نخواهد شد یاسالم و امت اسالم یایمردم، هرگز مقاصد دن یرویبه ن یاعتقادی با ترس از دشمن و ب د؛یرس

 یاسالم یمردم که در کشورها یونیلیم یها توده نیافرموده اند : در فرازی دیگر از سخنرانی گرانبهای خویش ای خامنه اهلل آیت

کند.  یستادگیا تواندی در مقابل آن نم یا گانهیقدرت ب چیقدرت فعال بشود، ه نیاست که اگر ا یمیقدرت عظ کی د،ینیبی م

که  اهلل واضح حزب یروزیپلبنان و  ی متعال حجت را بر ما تمام کرد. حادثه یاست که افتاد و خدا یاتفاق نیاش هم نمونه

بود، حجت را بر ما تمام کرد. البته دشمنان اسالم  «نیباذن اهلل و اهلل مع الصّابر رةیغلبت فئةً کث لةیکم فئةٍ قل»مصداق  قتاًیحق

 یهنرها نیاز بزرگتر یکیکردند. به نظر ما  اعتقادی خودشان ب یملتها یرویرا به ن استمدارانیمردم را انکار کردند و س یروین

 .مردم را شناخت و آن را کشف کرد و از آن بهره گرفت؛ و به مردم اعتماد کرد یروین نیبود که ا نیامام راحل ما ا

ی نبود؛ مردم در حال ب یانقالب، وضع خوب یروزیقبل از پ رانیا وضعایشان در ادامه فرمایشات خویش بیان فرموده اند :

و  خوردندی م بردند، یم آمدندی که م ،یستیونیصه میو استراحتگاه سران رژ لیرائاس گاهیپا نجایدشمنان مسلط، ا ،یفیتکل

استفاده  لیاسرائ هیلگرفتند که از نفت ع میعرب تصم یاز کشورها یکه بعض ی. آن روزکردندی م یو مال یاسیس ی استفاده

 یبود و کس گونه نیدر آن روز ا رانی. وضع ادهمی را گرم کرد و گفت من به شما نفت م ستهایونیدل صه رانیکنند، شاه ا

 یرویجز ن ییروین چیمبارزه عزم کرد، ه نیهمت گماشت و بر ا ی( وقتهیالزّک اهلل نفسه نداشت؛ اما امام راحل ما )قدّس یدیام

ما  و»که  -دست اوست  زیمتعال هم که همه چ یکرد و خدا هیتک روین نیکرد؛ به ا دایمعرفت پ روین نیمردم نداشت. او به ا

آمدند و قدرت  دانیبه م روهایشد، ن قتیحق نیدلها متوجه به ا یدلها را منقلب کرد. وقت - «یو لکنّ اهلل رم تیاذ رم تیرم

اسالم و بر  یایدن ی نقطه نیکشور سربلند کرد. ما در حساستر نیدر ا یمو وابسته شاه متزلزل شد و نظام اسال یطاغوت میرژ

 .شاه بود یسلطنت میمنطقه، بر رژ نیو استکبار در ا کاینقطه اعتماد امر نیترشیو ب میسر چهارراه قرار دار
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همت و عزم و اخالص و مجاهدت  رو،ین نیآوردن ا دانیبه م یاست. برا یمیعظ یروین رو،ین نیشناخت. ا دیمردم را با یروین

 کینزد شانیمردم کشورها یونیلیم یها هو زمامداران کشورها با تود استمدارانیشوند و س دانیالزم است. اگر مردم داخل م

نخواهد گذاشت. البته بدون جهاد،  ریآنها تأث یرو یدیتهد چیکند و ه یستادگیا هادر مقابل آن تواندی نم یقدرت چیشوند، ه

را تحمل کند، تا بتواند به اهداف بلند خودش  ییهایسخت دیبا یرسد و امت اسالم ینم ییانسان به جا ،یبدون تحمل سخت

در دیدار جمعی از  27/13/4667)فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ اسالم است. یایمهم امروز ما در دن فیوظا نهایرسد؛ اب

 خم.( مردم در روز عید غدیر

 

 مردم در انتخاب  زمامداران  نقش 4-3

یک  خیر ؟ فرموده اند: انتخابات در خصوص اینکه آیا مردم در انتخاب زمامدارانشان نقش دارند یا ای خامنه اهلل آیتحضرت  

مردم ی اثرگذار است؛ لذا روی این باید تأمل کنیم. اوالً انتخابات رکن مهم نظام است. نظام ی گذرا نیست، یک حادثه حادثه

مردم، معیار مشهود و  ی به نخواهد بود. معیار تکیه ساالریمردم دینی، متکی به انتخابات است. بدون انتخابات، ساالری

گیری، همین انتخابات است. بنابراین هر کسی به نظام اسالمی اعتقاد دارد، در این اعتقاد صادق است،  حسوس و قابل اندازهم

ی خودش میداند؛ ولو حاال ممکن است اعتراضی هم به یک چیزی، به خود این انتخابات، به یک  شرکت در انتخابات را وظیفه

لیکن در عین حال با وجود اعتراض، وارد میدان انتخابات میشود؛ این وظیفه است. شکلی از اشکال انتخابات داشته باشد؛ 

ی کسانی که در سرتاسر کشور وارد این عرصه شدند، به این واجب عمل کردند؛ این وظیفه را انجام دادند؛ فهم  بنابراین همه

توانیم از  ی رکن نظام است. ما نمی ت، مسئلهی انتخابا دهد که مسئله صحیح خودشان را نشان دادند. این فهم صحیح نشان می

این مسئله صرف نظر کنیم، به صرف اینکه یا به زید و عمروئی معترضیم، یا به شیئی و شیئی معترضیم. این اعتراضها مانع از 

 .ی اساسی و اصلی است شود؛ این نکته این نمی

و انتخاباتها  -یک اثری که این انتخابات داشت رموده اند :حضرت در ادامه مبحث نقش و جایگاه مردم در انتخاب زمامداران ف 

زدائی است. انتخابات مثل یک سیلىِ بیدار کننده و هشیار کننده است به کسانی که در  ی توهّم مسئله -غالباً این اثر را دارد 

مردم، راجع به  ل نظام، راجع بهی نظام، راجع به اص کنند؛ راجع به آینده پردازی می خورند و خیال توهّمات خودشان غوطه می

کشور، راجع به دشمن توهّماتی در ذهن دارند، تخیالتی دارند، غرق در این توهّمات هستند. انتخابات، اینها را از این توهّمات 

 .گذارد کند؛ حقیقت را جلوی اینها می خارج می

حت الشعاع قراردادن نقش مردم در انتخابات در خصوص نقش و جایگاه کشور آمریکا  در خصوص ت ای خامنه اهلل آیتحضرت 

کنیم. خیلی خوب؛  ما دو روز پیش از این شنیدیم که رئیس جمهور آمریکا گفته است ما به جنگ با ایران فکر نمیفرموده اند :

ان را به زانو ایر مردم ای است، این خروج از توهّم است. در کنارش گفته است که ما با تحریم، این خوب است، این حرفِ عاقالنه

این توهّم است. آن خروج از توهّم در آن بخش اول خوب است، باقی ماندن در توهّم در این  -نقل به مضمون  -آوریم  درمی

بخش دوم به آنها ضربه خواهد زد. وقتی محاسبات انسان بر مبنای توهّم بود، بر مبنای واقعیتها نبود، پیداست که در 

 .دهد، شکست خواهد خورد؛ و این، همین است س این محاسبات انجام میای که بر اساه ریزی برنامه

 ایشان در ادامه مباحث خویش در خصوص نقش و جایگاه مردم در خصوص انتخابات فرموده اند:

البته تحریم ما سی و سه  -کنند  کننده و چه و چه اعمال می خب، االن یک سال است که به قول خودشان تحریمهای فلج

 رأیآمدند آنجا، به نظام اسالمی  مردم از نظام اسالمی است؛ اما دیدند که مردم گفتند هم که هدف، جدا کردن -سال است 
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این را نشان دادند. ما عرض کردیم  مردم به نظام اسالمی است؛ رأیبه هر نامزد انتخاباتی، آمدن پای هر صندوق،  رأیدادند. 

و اقسامی دارد؛ یکی از انواع سیلی، سیلىِ بیدار کننده است، هشیار کننده است.  که انتخابات، یک سیلی است؛ این سیلی انواع

 .بنابراین، این انتخابات ما خاصیت سیلی زدن را هم داشت

به نظام  مردم ی اعتماد انتخابات نشان دهنده حضرت در همین چهارچوب فرمایشات دیگری نیز داشته اند با این مضمون که:

از نظام سلب  مردم کردند که اعتماد بینی می ، بعضی اینجوری پیش66ی سال  تِ پر سر و صدای پر حادثهاست. بعد از انتخابا

آیند. این انتخابات، یک پاسخ قاطع و روشن بود به این تصور غلط، به این استنتاج غلط، این  دیگر پای صندوقها نمی مردم شد؛

ند؛ نشان دادند که نخیر، به نظام اسالمی پایبندند، به آن اعتماد دارند، به زنیها را تخطئه کرد این گمانه مردم .زنی خطا گمانه

 دهند و می پاسخ می -خودتان را بدهید و برنامه را تنظیم کنید  رأیگذاشتم، بیائید  رأیگوید من صندوق  که می -ندای او 

ه نظام جمهوری اسالمی بود. این اکثریت ب رأی، در واقع رأیشوند. همین طور که عرض کردیم، هر یک  آیند وارد میدان می

قاطعی که به میدان آمدند، یکی از باالترین رقمها و نسبتهای انتخابات ما در طول این سی و سه سال بود. بعد از گذشت سی و 

یشات خویش در ادامه فرما ای خامنه اهلل آیت .ی اعتماد کامل است دهنده شوند؛ این نشان اینجور وارد میدان می مردم سه سال،

با  مردم .بود مردم دید و مشهود بود، بصیرت و تعالی فکری ی دیگری که انسان در این انتخابات می یک نکتهبیان داشته اند :

اوّلی تا آن مرد و زن کهنسال، هر  رأیدیدید از آن جوانِ  دادند؛ تحلیل داشتند. شما می رأیتحلیل وارد انتخابات شدند و 

کردند؛ صرف این  گذاشتند، یک دلیلی ذکر می دهید، یک تحلیلی پای آن می می رأیکرد که شما چرا  کس از آنها سؤال می

بدهیم: چون دشمن ما کمین  رأیخواهیم  گفتند برای چه می بدهیم؛ نه، می رأینبود که خب، انتخابات است، باید بیائیم 

ده در یک گفتار دیگری تشریح خواهم کرد که چگونه اینها بن  شاءاللّه اند؛ که ان کرده است، چون گرگهای گرسنه کمین کرده

شود  دانند شیر است و نمی شود دریدش؛ نمی کمین گرفتند برای بلعیدن و دریدن، به خیال اینکه این برّه است و می

صیرت وارد ی معاند را؛ لذا با ب دیدند این جبهه را، دیدند دشمنیها را، دیدند هدفگذاری دشمن و جبهه مردم !نزدیکش شد

یک حضرت همچنین در خصوص انتخابات و نقش مردم بیان فرموده اند:  .ستا شدند، با تحلیل وارد شدند؛ و این خیلی مهم

ی از این انتخابات است، مسئولیت  ی دیگری که بر این انتخابات مترتب است، این است که حاال مجلسی که برآمده نکته

است،  مردم مردمند، هر مسئولی در هر سطحی که منتخب ؤسای ما هم که منتخبسنگینی دارد. همیشه همین جور است؛ ر

توی این  مردم ی سنگینی بار انتخاب، بار مسئولیت او سنگین است. در این شرائط، با این هیاهوی دشمن، آمدن به اندازه

به این برادران و خواهرانی که میدان، این مجلسی که تشکیل خواهد شد، مجلس بسیار پرمسئولیتی است. ما از همین حاال 

 عرض می -ی دوم انتخاب خواهند شد  اند و آنهائی که در مرحله آنهائی که انتخاب شده -در مجلس خواهند آمد   شاءاللّه ان

 اسالمی، ساالریمردم در .کنیم بدانند چه بار سنگینی بر دوش آنهاست؛ بیایند با خردمندی و تدبیر، وظائفشان را انجام بدهند

بعد از این هم   شاءاللّه ای نباید بشود؛ و وجود ندارد و ان ی اصلی عبارت است از اسالم؛ از این هیچ تخطی روح، لُب و ماده

است؛  ساالریمردم نخواهد داشت. در تنظیم قوانین، در گزینش افراد، معیار ما اسالم است. شکل کار، قالب کار، روش مدیریت،

شوند، به اسالم هم از بن دندان عقیده دارند؛ ولو حاال ممکن است کسی از ظواهر بعضی از  میمردمند که وارد صحنه  یعنی

 .دارند آنها حدس نزند که اینها به اسالم و به نظام اسالمی پایبندند؛ اما واقعاً پایبندند، اسالم را دوست می

تواند به یک  سی و سه سال هم نشان داده که اسالم میی این  تجربهدر ادامه مباحث خویش بیان فرموده اند : ای خامنه اهلل آیت

هائی را به سوی این  تواند راه تواند اهداف خوبی را ترسیم کند؛ می تواند یک ملت را سربلند کند؛ می کشور عزت بدهد؛ می

تواند حرکت  میتواند حرکت فناوری و صنعتی ایجاد کند؛  تواند حرکت علمی ایجاد کند؛ می اهداف، هموار و مسطح کند؛ می
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تواند آنها را در مقابل ملتهای دیگر روسفید کند؛ اینها اتفاقاتی است که در کشور ما افتاده؛  تقوائی و اخالقی ایجاد کند؛ می

ی اصلی حرکت نظام  اینها کارهای بزرگی است که به برکت اسالم در این کشور انجام گرفته. اسالم همچنان لُب و محتوا و ماده

 هم باز از خود اسالم سرچشمه گرفته ساالریمردم است؛ از هم جدا نیستند. یعنی این ساالریمردم هم شکلماست، شکل 

 .است

را از غربیها یاد گرفتیم، خطاست.  ساالریمردم اینکه گفته بشود مادر همین چهارچوب بیان داشته اند : ای خامنه اهلل آیت

آنها  آنچهبینی دیگری دارد، تا  ه در یک معرفت دینی دیگر و یک جهانما ریش ساالریمردم صورت ظاهر، یکی است؛ اما

ای میدانیم برای اینکه اهداف الهی  آنها ارزش قائلیم و حضور آنها را وسیله رأیمیگویند. ما برای انسانها کرامت قائلیم، برای 

در دیدار اعضای مجلس  46/42/4631تاریخ  ) فرمایشات رهبر معظم انقالب در.پذیر نیست تحقق پیدا کند و بدون آن امکان

 .(خبرگان رهبری

 

 زمامداران چگونه باید حکومت كنند 4-4

در این خصوص که زمامداران اسالمی چگونه می بایست حکومت کنند فرمایشات بسیار گران بهائی  ای خامنه اهلل آیتحضرت 

رویم، هیچ  کنیم و هرچه عقب می شور ما، هرچه که نگاه میدر تاریخ کداشته اند. ایشان در این چهارچوب بیان فرموده اند :

کنیم. من این را یک قدری روشن کنم: در طول تاریخ، همیشه در کشور ما  ی دیگری برای انقالب اسالمی پیدا نمی نمونه

 مروز به آن کودتا میطلبان نظامی و با لشکرکشی و رویاروئی قدرتها با یکدیگر، یا با چیزی که ا ی قدرت جابجائی قدرت بوسیله

کدام از این نقل و انتقالها مردم هیچ  اند؛ اما در هیچ اند و رفته های متعددی در این کشور آمده گویند همراه بوده است؛ سلسله

ی زندیه بر سر کار بود؛ بعد قاجاریها آمدند و  اند. فرض بفرمائید در همین شیراز شما و در استان فارس، سلسله دخالتی نداشته

طلب، دو سپاه و دو نیروی نظامی بود؛ مردم نقشی نداشتند. در  قدرت را از دست خاندان زند گرفتند! جنگ بین دو قدرت

کنیم، جابجائی قدرتها همه از  هر چه نگاه می -چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم تا امروز  -ی طول تاریخ کشور ما  همه

و در غیر آن مورد، همیشه  -که آن را عرض خواهم کرد  -ر دوران قدیم دارد همین قبیل بوده است؛ فقط یک استثناء د

جائی که یک  اند؛ چه آن ای نداشته ی نظامی و بدون دخالت مردم بوده است؛ مردم انگیزه جابجائی قدرت با لشکرکشی و با حمله

له کشمکش قدرت بوده است؛ که باز جائی که در درون یک سلس داده و چه آن ی دیگری می سلسله، قدرت را به یک سلسله

اگر مثالش را از شیراز شما بخواهم بزنم، در دوران قاجاریه و بعد از مرگ فتحعلیشاه قاجار، در همین شیراز یکی از پسرهای 

ی  که نوه -خواست؛ اما در تهران محمدشاه  را برای خودش می حکومت علیمیرزا حاکم بود و بزرگ فتحعلیشاه به نام حسین

های شهر شیراز، بین دو نیرو جنگ اتفاق افتاد!  به پادشاهی رسیده بود؛ جنگ شد. در همین بیرون دروازه -علی شاه بود فتح

 شان، مالشان، ملکشان و جانشان تهدید می شد و مزرعه شدند؛ به آنها خسارت وارد می البته مردم در این جنگها لگدمال می

در چهارچوب انتقال  ای خامنه اهلل آیت .جوری بوده است کردند. در طول تاریخ این میشد، اما هیچ دخالتی در این درگیریها ن

البته عرض کردم، فقط قدرت به صاحب منصبان دیدگاه بسیار منحصر به فردی دارند ایشان در همین چهارچوب فرموده اند: 

ی  و آن داستان کاوه -ها مخلوط است  افسانه که آن هم از لحاظ تاریخی مورد تردید است و با -یک مورد استثناء وجود دارد 

گویند این آهنگر به کمک مردم حرکت کردند و سلطنت ضحاک ماردوش را از بین بردند. اگر واقعیت  آهنگر است؛ که می

ر ما از ای ندارد. البته در تاریخی که اروپائیها برای کشو داشته باشد و راست باشد، در تاریخ همین یک مورد است و دیگر نمونه
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اند  ی آهنگر وجود ندارد؛ آنها جور دیگری تاریخ را نوشته اند، اسمی از فریدون و ضحاک و کاوه دوران پهلوی به این طرف نوشته

  .خواهیم وارد آن بشویم ی دیگری است و حاال نمی که آن مقوله

ل و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود و انقالب اسالمی که بزرگترین تحواز صحبت های مقام معظم رهبر می توان درک کرد، 

جا دیگر رویاروئی  این حضرت در همین چهارچوب فرموده اند: مردمی تبدیل کرد، حکومت فردی را به حکومت اساس سلطنت و

دو قدرت و جنگ قدرت و این حرفها نبود. مردم آمدند و وارد عرصه شدند و روحانیت هم پیشگام و پیشتازشان واقع شد؛ مردم 

ودند که با قدرت عظیم و خدائىِ خود توانستند قدرت را از دست خودکامگان و پادشاهان و طاغوتها و مستبدان فردگرا خارج ب

ای است که در طول  شد مردمی. تا آن جائی که ما شناختیم و فهمیدیم، این تنها حادثه حکومت کنند و به دست مردم بدهند؛

ی آن هست که از ابعاد گوناگون مورد توجه و مورد عنایت قرار بگیرد.  این حادثه، شایسته خب،.تاریخِ کشور ما اتفاق افتاده است

ی انقالب اسالمی، جا دارد که یک نگاه کالن و یک نگاه  کنم، ما با گذشت نزدیک به سی سال از حادثه من امروز عرض می

راه و نگاه به افت و خیزها، خیلی گویا نیست؛ باید نگاه  ی فراگیر به این حادثه بیندازیم. نگاههای جزئی، نگاه به حوادث میانه

اند  گونه کالن نگاه کرده که البته بسیاری از مردم خود ما، برجستگان خود ما و بیگانگان، این -کالن و فراگیر به انقالب اسالمی 

 .در سطح افکار عمومی زنده بشود و به آن توجه پیدا بشود -

 یگری از فرمایشان خویش بیان داشته اند:در بخش د ای خامنه اهلل آیت

ی حوادث عالم چند عنصر را باید در کنار هم دید: یکی نگاه به عوامل اولی، یعنی عوامل باالدستی حادثه است:  در همه

تأثیر های جغرافیائی و جغرافیای سیاسی؛ اینها چیزهائی است که در شناخت حادثه  های تاریخی، زمینه ها، هدفها، زمینه انگیزه

 -های این مبارزات  خواهانه و جرقه ی انقالب ما، آن عنصر اول عبارت است از همان ایمان مردم، مبارزات آزادی دارد. در حادثه

ی میرزای شیرازی و در نهضت ملی شدن صنعت نفت و در حوادث گوناگون  که در مشروطیت و در تحریم تنباکو به وسیله

ها بهترین  و بیداری روحانیت مبارز و شخص امام بزرگوار که از این زمینه -د پیدا کرد های تاریخی وجو دیگر، این زمینه

 .زمینه است استفاده را کرد و این حرکت به راه افتاد. این، آن پیش

عنصر دوم نگاه کردن به میداندار و در خصوص انقالب کبیر جمهوری اسالمی ایران فرموده اند:  ای خامنه اهلل آیتحضرت  

نظیرِ تاریخىِ انقالب اسالمی را  ی عظیمِ بی ب حادثه است. عنصر میاندار و میداندار در این حادثه مردم بودند؛ مردم! حادثهصاح

روشنفکرانه،  که متأسفانه امروز در بعضی از نگاههای شبه -اعتنائی به حضور مردمی  مردم رقم زدند. انکار نقش مردم و بی

کنند، کسانی که از این گرایش خود را منتفع  وقتی مردم به یک سمتی گرایش پیدا می خطاست. -کند  انسان مشاهده می

های مردمی و  گذارند حرکت پوپولیستی و حرکت عوامگرائی! این خطاست. انقالب را همین اراده بینند، اسمش را می نمی

روزی برساند. ملت ایران با ایمانش، با توانست بوجود بیاورد و به پی -که متکی به ایمان آنها بود  -همین حضور مردمی 

وجود ه ی تاریخی و مواریث عظیم فرهنگیاش، توانست این حرکت عظیم را ب اش، با افتخار به گذشته احساساتش، با غرور ملی

 .بیاورد

 که از هر کسی که سؤال می -هدف ملت ایران عنصر دوم(  (حضرت در بخش دیگری از فرمایشات خویش بیان داشتند:

ی اسالم، استقالل و آزادی به دست بیاورد. این  این بود که بتواند در سایه -گفت  دیم، به زبانهای گوناگون این هدف را میکر

خواستند. مردم  که در دوران انقالب رائج بود، حرف دل مردم بود و مردم این را می« استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی»شعار 

ندارند؛ تابع بیگانه و تابع قدرتهای مستکبرند و  رأیزمامدارانش استقالل  عظمت، حکامش ودیدند که این کشورِ با این  می

اند؛ در مقابلِ آنها ضعیف و غیر مستقل، اما نسبت به مردم خودشان سختگیر، متفرعن و با  طوق اطاعتِ آنها را به گردن انداخته
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دادند.  ی انتخاب نمی کوبیدند و به آنها اجازه ی این مردم می گُردهکردند؛ شالق را بر  آنها با فشار و سختگیری و زور رفتار می

در طول سالهای مشروطیت و تا قبل از انقالب اسالمی، هرگز اتفاق نیفتاد که این مردم با شوق، با رغبت و با معرفت به پای 

زمامداران،  سئوالن وموروثی؛ م حکومت حکومت، :بروند و کسی را انتخاب کنند. انتخاب معنی نداشت رأیصندوق 

ی قدرتهای بیگانه؛ مجلسی که به نام مجلس شورا از مشروطیت بوجود آمده بود، مجلس دست نشانده و غیر  شده سفارش

گرفتند.  ی غیر مسئول و غیر متعهد برای آنها می منتخب مردم! مردم هم اسیر و دستخوش تصمیمهائی بودند که این مجموعه

ت بیاورند، آزادی داشته باشند، عزت ملیشان را تأمین کنند، سعادت و رفاه دنیوی و سربلندی مردم خواستند استقالل بدس

 معنوی و اخروی را بدست بیاورند؛ این آرزوی مردم بود و وارد این میدان شدند.

ای عوامل  ادثهعنصر سوم در هر حدرخصص عنصر سوم که منجر به پیروزی انقالب اسالمی شد فرموده اند :  ای خامنه اهلل آیت 

کند. در ماجرای انقالب اسالمی هم همینجور  هائی را تحمیل می معارض و مزاحم با آن حادثه یا با آن حرکت است که هزینه

است؛ از اول عنصر معارض وجود داشت. این معنایش این است که ملت ایران استقالل و آزادی را با سعی و تالشِ خود بدست 

ای  پردازد. هر انسانی که بخواهد برای آن چیزی که به دنبال آن هست هزینه ن را هم باید بپردازد و میی آ آورَد؛ اما هزینه می

طلبی و به دنبال تالش و خطر نرفتن،  نپردازد و زحمتی را بر دوش نگیرد، هرگز به آن هدف نخواهد رسید. با نشستن و عافیت

کند که با شجاعت  ند. آن ملتی به عزت و سربلندی دست پیدا میرسد. ملتها هم همین جور هرگز انسان به آرزوهایش نمی

 .های آن را هم با رشادت تمام بپردازد و ملت ایران این کار را کرد وارد میدان بشود، کار را تعقیب کند و هزینه

ه ملت ایران پرداخت ای ک هزینهدر خصوص هزینه ای که ملت شریف ایران برای انقالب پرداخت فرموده اند:  ای خامنه اهلل آیت

طلبی ملت ایران بود؛ ملت ایران آن را  طلبی و عزت طلبی و آزادی ی استقالل کرد هشت سال جنگ تحمیلی بود؛ این هزینه

ی دست یافتن به استقالل ملت و قدرت ملی  پرداخت کرد و خم به ابرو نیاورد. هشت سال جنگ را تحمل کرد، چون این هزینه

ی دیگری بود که ملت ایران پرداخت کرد. از اول  ی شصت در این کشور، هزینه بانیان تروریسم کور دههو افتخار ملی بود. قر

هایی بود که ملت ایران پرداخت  اند، هزینه ی اقتصادی که بر ملت ما تحمیل کرده انقالب تا امروز تحریمهای اقتصادی و محاصره

 کرد.

کنند که شما را  تهدید میی نموده اند از این قبیل که :ملتهای غربی حضرت در خصوص هزینه های انقالب فرمایشات دیگر

تر  سالی که ملت ایران را گاهی شدیدتر و گاهی ضعیف چندینکنیم! خب، در این  ی اقتصادی می کنیم و محاصره تحریم می

یشرفت خودمان استفاده ی اقتصادی کردید، چه کسی ضرر کرد؟ ملت ایران ضرر کرد؟ ابدا! ما از تحریم به نفع پ محاصره

گفتند:  فروختند و می ترین ابزار نظامی را به ما نمی کردیم. یک روزی بود که ما احتیاج به ابزارهای نظامی داشتیم؛ ساده

کنندگان دیروز،  تحریم! ما توانستیم از این تحریم استفاده کنیم؛ امروز ملت ایران توانائیهایی به دست آورده که همان تحریم

زنند! خب، این بر اثر تحریم  شود، دارند دست و پا می که ملت ایران دارد به قدرت اول نظامی منطقه تبدیل می از اینامروز 

جور است. ما از  شما بود. این تحریم به ما ضرر نزد؛ ما از این تهدید توانستیم یک فرصت به وجود بیاوریم. امروز هم همین

ای آنچنان تالشی از  ی اقتصادی ی الهی در مقابل هر تحریمی و هر محاصره ول و قوهترسیم. ملت ایران به ح تحریم غرب نمی

 .خود نشان خواهد داد که پیشرفت او را مضاعف و چند برابر خواهد کرد

درخصوص انقالب اسالمی ابعاد وسیع تری نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارداده اند و در بخش دیگری از  ای خامنه اهلل آیت

ها و عوامل باالدستی انقالب و  ها و زمینه یعنی نگاه به انگیزه -جور نگاه کالن به انقالب  اینخویش بیان داشته اند: فرمایشات

شود که ما در هر  موجب می -ها  تشکیل نظام، و نگاه به عاملِ محوری انقالب یعنی مردم و ایمان دینی آنها، و نگاه به هزینه
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تیم، به مسائل جزئی و کوچک خیلی اهمیت ندهیم؛ به عظمت انقالب و حرکت عمومی شأنی که هستیم و در هر جا که هس

با  -انقالب نگاه کنیم که بحمداللَّه در طول این سی سال، با قدرت و قوّت ادامه داشته است و ملت ایران هر روز بهتر از گذشته 

یشان درخصوص دشمن تراشی های مکرر ا.به پیش حرکت کرده است -ها و تالش دشمن هم بیشتر شده  که توطئه این

 کشورهای بیگانه فرموده اند :

ی کوچک یا بزرگی، برای شکستن عزم و همت ملت ایران استفاده کنند؛ حتّی از  دشمنان ملت ایران منتظرند که از هر مسئله

شما اگر به تحلیلهای رادیوهای  بالیای طبیعی مثل زلزله و خشکسالی، یا از چیزهائی که در دنیا عمومیت دارد مثل گرانی. االن

کنند، مسائل اقتصادی است؛  بینید یکی از محورهایی که دشمنان ما در تبلیغاتشان از آن استفاده می بیگانه نگاه کنید، می

د که جور وانمود بشو اند. اینی که این بلکه بتوانند در عزم ملت ایران خللی وارد کنند. مردم ایران، مسئولین خودشان را شناخته

آید، به خاطر این است که مسئولین دولتی و مسئولین بخشهای  پیش می« گرانی»ی  اگر در وضع اقتصادی جامعه مسئله

)فرمایشات مقام معظم رهبری در دانند چه دارد اتفاق میافتد مختلف توجه ندارند، این خطاست؛ آنها کامالً توجه دارند و می

 (.زر دیدار مردم شیراد 44/12/4667تاریخ 

 

 شود یقدرت زمامداران چگونه محدود م 4-5

اگر بخواهیم ماجرای امام حسین را در سطوری خالصه  فرموده اند: آرمانی اسالم  حکومت رهبر مقام معظم رهبری با اشاره به 

ن زمان قیصر و کسرای آ حکومت حکومتهای بزرگ دنیا، که .شود: بشریت، دچار ظلم و جهل و تبعیض بود طور می کنیم، این

شمشیر  حکومت غیرمردمی و حکومت اشرافیگیری و حکومت -چه در ایران آن روز، چه در امپراتوری روم آن روز-است 

از آنها بدتر بودند و مجموعاً  -در جزیرةالعرب بود آنچهمثل -های کوچکتر هم  حکومت .جهالت و فساد بود حکومت منطق و بی

فرسای  این میان، نور اسالم به وسیله پیامبر خدا و با مدد الهی و مبارزات عظیم و توان جاهلیتی دنیا را فرا گرفته بود. در

تدریج گسترش یابد و شعاع آن همه جا را فرا گیرد. وقتی ه مردمی توانست اوّل یک منطقه از جزیرةالعرب را روشن کند و بعد ب

انست الگوی همه بشریت در طول تاریخ باشد؛ و اگر تو مستقری بود که می حکومت حکومت، رفت، این پیامبر از دنیا می

در زمان -بنا بود در قرنها بعد از آن  آنچهشد؛ یعنی  کرد، بدون تردید تاریخ عوض می با همان جهت ادامه پیدا می حکومت آن

کی و راستی و معرفت و پدید آید، در همان زمان پدید آمده بود. دنیای سرشار از عدالت و پا -ظهور امام زمان در وضعیت فعلی

جا به بعد است. زندگی حقیقی انسان در این عالم، مربوط به  محبّت، دنیای دوران امام زمان است که زندگی بشر هم از آن

جا به چه عظمتهایی نایل خواهد شد. بنابراین، اگر  داند بشر در آن دوران بعد از ظهور امام زمان است که خدا می

شد، فرجام کار بشری  آمد و تاریخ بشریت عوض می های اوّل پدید می شد و در همان دوره سّر میپیامبر می حکومت ادامه

 .افتاد؛ اما این کار به دالیلی نشد مدتها جلو می

در خصوص مبحث محدود شدن قدرت زمامداران مطالب ارزشمند دیگری را بیان داشته اند ایشان با اشاره به  ای خامنه اهلل آیت 

پیامبر این بود که به جای ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل داشت. به جای شرک و  حکومت خصوصیتبر فرموده اند: حکومت پیام

تفرقه فکری انسان، متّکی بر توحید و تمرکز بر عبودیت ذات مقدس پروردگار بود. به جای جهل، متّکی بر علم و معرفت بود. 

حکومتِ از ظاهر و باطن  بّت و ارتباط و اتّصال و رفق و مدارا بود؛ یعنی یکورزی انسانها با هم، متّکی بر مح به جای کینه

کند، انسانی باتقوا، پاکدامن، عالم، بابصیرت، فعّال، پُرنشاط، متحرّک و رو  حکومتی پرورش پیدا می آراسته. انسانی که در چنین

نام، نام اسالمی بود؛ اما باطن دیگر اسالمی نبود. به  به کمال است. با گذشت پنجاه سال، قضایا عوض شد. اسم، اسم اسالم ماند؛
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ظلم بر سر کار آمد. به جای برابری و برادری، تبعیض و دودستگی و شکاف طبقاتی به وجود  حکومت عدل، باز حکومت جای

د از این آییم، اگر انسان بخواه آمد. به جای معرفت، جهل حاکم شد. در این دوره پنجاه ساله، هرچه به طرف پایین می

های جوان و جوینده روشن  ها بیشتر پیدا کند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد که اهل تحقیق باید اینها را برای ذهن سرفصل

امامت به سلطنت تبدیل شد! ماهیت امامت، با ماهیت سلطنت، مغایر و  . ایشان در ادامه  فرمایشاتشان بیان داشته اند:کنند

دو ضدّ همند. امامت، یعنی پیشوایىِ روحی و معنوی و پیوند عاطفی و اعتقادی با مردم. اما  متفاوت و مناقض است. این

گونه علقه معنوی و عاطفی و ایمانی. این دو، درست نقطه مقابل هم  با زور و قدرت و فریب؛ بدون هیچ حکومت سلطنت، یعنی

نت، یعنی یک سلطه مقتدرانه علیه مصالح مردم و است. امامت، حرکتی در میان امت، برای امت و در جهت خیر است. سلط

بینیم، دومی است،  ما در زمان قیام امام حسین می آنچهرانی گروه حاکم.  اندوزی و برای شهوت برای طبقات خاص؛ برای ثروت

و پاکدامنی و پارسایی نه آن اوّلی. یعنی یزیدی که بر سر کار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهیزگاری 

ای به معنویات اسالم اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار یک مؤمن و نه گفتار او  داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذرّه

که خود او -علی  بن گفتار یک حکیم بود. هیچ چیزش به پیامبر شباهت نداشت. در چنین شرایطی، برای کسی مثل حسین

 .فرصتی پیش آمد و قیام کرد -که باید به جای پیامبر قرار گیرد همان امامی است

اگر به تحلیل ظاهری قضیه نگاه کنیم، این قیام، قیام اند: ایشان در چهارچوب قیام حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( فرموده

معرفت و برای ایمان و برای  فاسد و ضدّ مردمی یزید است؛ اما در باطن، یک قیام برای ارزشهای اسالمی و برای حکومت علیه

عزت است. برای این است که مردم از فساد و زبونی و پستی و جهالت نجات پیدا کنند. لذا ابتدا که از مدینه خارج شد، در پیام 

من با  ؛«انّی لم اخرج اشرا و البطرا و المفسدا و الظالما»چنین گفت:  -و در واقع در پیام به تاریخ-حنفیه  به برادرش محمّدبن

انّما خرجت لطلب االصالح فی امة »تکبّر، با غرور، از روی فخرفروشی، از روی میل به قدرت و تشنه قدرت بودن قیام نکردم؛ 

من میبینم که اوضاع در میان امت پیامبر دگرگون شده است؛ حرکت، حرکت غلطی است؛ حرکت، حرکت به سمت  ؛«جدّی

 .که با اینها مبارزه کنم خواست و پیامبر آورده بود. قیام کردم برای این یانحطاط است؛ در ضد جهتی است که اسالم م

مبارزه امام حسین دو وجه دارد و ممکن  اند:ایشان درخصوص مبارزاتی که  توسط امام حسین)ع( صورت پذیرفته، بیان فرموده

یزید  حکومت السّالم بتواند بر مام حسین علیهاست دو نتیجه به بار بیاورد؛ اما هر دو نتیجه خوب است. یک نتیجه این بود که ا

کردند، خارج کند و کار را  کوبیدند و سرنوشت مردم را تباه می پیروز شود و قدرت را از چنگ کسانی که با زور بر سر مردم می

ین بود که امام شد. یک وجه دیگر ا گرفت، البته باز مسیر تاریخ عوض می دازد. اگر این کار صورت میاندر مسیر صحیح خود بی

جا دیگر نه با زبان، بلکه  حسین نتواند به هر دلیلی این پیروزی سیاسی و نظامی را به دست بیاورد؛ آن وقت امام حسین در این

با خون، با مظلومیت، با زبانی که تاریخ تا ابد آن را فراموش نخواهد کرد، حرف خود را مثل یک جریان مداوم و غیرقابل انقطاع 

 .اندازد. و این کار را امام حسین کرد به جریان می در تاریخ

زدند، اگر رفتاری غیر از آن داشتند  البته کسانی که دم از ایمان میایشان در ادامه فرمایشات گرانقدر خویش بیان داشته اند: 

ان زمان اصالح کند؛ اما توانست دنیا و آخرت را در هم آمد و امام حسین می که به امام حسین نشان دادند، شقّ اوّل پیش می

باری است که بنده در چند  که چرا و چطور کوتاهی کردند، از آن بحثهای بسیار طوالنی و مرارت کوتاهی کردند! البته بحث این

یعنی چه کسانی کوتاهی کردند، گناه و تقصیر به -آن را مقداری مطرح کردم « خواص و عوام»سال قبل از این تحت عنوان 

خواهم آن حرفها را مجدّداً بگویم. بنابراین،  که من نمی -ی بود؛ چطور کوتاهی کردند، کجا کوتاهی کردندگردن چه کسان

کوتاهی شد و به خاطر کوتاهی دیگران، مقصود اوّل حاصل نشد؛ اما مقصود دوم حاصل گردید. این دیگر چیزی است که هیچ 
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به میدان شهادت؛ دادن جان و دادن عزیزان؛ آن گذشت بزرگی که از  تواند آن را از امام حسین بگیرد. قدرتِ رفتن قدرتی نمی

روز در  شود و این خورشید درخشان، روزبه بس عظیم است، هر عظمتی که دشمن داشته باشد در مقابلش، کوچک و محو می

 .کند پردازد و بشریت را احاطه می دنیای اسالم به نورافشانىِ بیشتری می

علىِ اسالم و شما، در دنیا شناخته  بن امروز بیش از پنج قرن و ده قرن پیش، حسین را فرموده اند :ایشان در خصوص قیام عاشو

خورند و  غرضند، وقتی به تاریخ اسالم بر می ای است که متفکّران و روشنفکران و آنهایی که بی شده است. امروز وضع به گونه

آورند، اما مفاهیم آزادی، عدالت،  آنهایی که از اسالم سر در نمیکنند.  بینند، احساس خضوع می ماجرای امام حسین را می

کنند و امام حسین، امام آنها در آزادیخواهی، در  فهمند، با این دید نگاه می عزّت، اعتالء و ارزشهای واالی انسانی را می

ز هم هرجایی که بشر در دنیا ضربه امرو.طلبی، در مبارزه با بدیها و زشتیها و در مبارزه با جهل و زبونی انسان است عدالت

اش را کاوش کنید، یا در جهل است، یا در  اگر ریشه -چه ضربه سیاسی، چه ضربه نظامی و چه ضربه اقتصادی-خورده است 

ارزان که معرفت دارند، اما خود را  باید معرفت داشته باشند، ندارند؛ یا این آنچهدانند و معرفت الزم را به  زبونی. یعنی یا نمی

 -از آنها نقل شده آنچهبنابر -اند! امام سجّاد و امیرالمؤمنین  اند و حاضر به پستی و دنائت شده اند؛ زبونی را خریده فروخته

ای انسان! اگر بناست هستی و هویت و موجودیت تو فروخته ( 7؛)«لیس النفسکم ثمن الّا الجنّة فالتبیعوها بغیرها»اند:  فرموده

ها دارد و بس و آن بهشتِ الهی است. به هرچه کمتر از بهشت بفروشی، سرت کاله رفته است. اگر همه دنیا را شود، فقط یک ب

هم به قیمتِ قبول پستی و ذلّت و زبونی روح به شما بدهند، جایز نیست. همه کسانی که در اطراف دنیا تسلیم زر و زور 

 -چه عالم، چه سیاستمدار، چه فعّال سیاسی و اجتماعی و چه روشنفکر-ند ا اند و این زبونی را قبول کرده صاحبان زر و زور شده

اند. عزّت  به خاطر این است که ارزش خود را نشناختند و خود را فروختند. بسیاری از سیاستمداران دنیا خودشان را فروخته

نشسته است، به هزاران نفر هم فقط این نیست که انسان روی تخت سلطنت یا ریاست بنشیند. گاهی یک نفر بر تخت سلطنت 

حال زبون و اسیر یک قدرت و یک مرکز دیگر است؛ اسیر تمایالت  گوید؛ اما درعین کند و زور می با تکبّر فخرفروشی می

بیانات مقام )!نفسانىِ خود است که البته اسرای سیاسىِ امروز دنیا به این آخری نمیرسند، چون اسیر قدرتها و اسیر مراکزند

 .( های نماز جمعه تهران در خطبه 28/14/4673بری در تاریخ معظم ره

 

 نتیجه گیری:

جای  برخی بهچرا که  مورد ارزیابی قرار گرفته است«  عالیال مدظله»در این پژوهش، جمهوریت از نگاه مقام معظم رهبری 

ها، همچون مشروطه و  ر حکومتعنوان شکلی از حکومت در برابر انواع دیگ ی جمهوریت به شناخت و معرفی حقیقت و جوهره

جای برگزیدن دموکراسی پارلمانی،  دموکراسی پارلمانی و بدون اشاره به انتخاب جمهوری توسط برخی از کشورهای غربی به

اند که گویی با لیبرالیسم یکسان است. این در حالی است که جمهوریت نوعی از حکومت  ای تعریف کرده گونه جمهوریت را به

 .کتب لیبرالیسم، اسالم یا هیچ مکتب دیگری تالزمی ندارداست که با م

وچرا از  چون گرایی، حمایت بی ی فردگرایی، اولویت قائل شدن آزادی نسبت به عدالت اجتماعی، نسبیت لیبرالیسم بر پایه 

مومی و حکومت ی ع ی خصوصی بر حوزه ناپذیر، برتری حوزه عنوان شرط اجتناب مالکیت خصوصی، بدبینی نسبت به حکومت به

ی همگانی بودن مشارکت و حکومت  نظام جمهوری برپایه ،در حالی که .محدود و مشروط از طریق تفکیک قوا قرار دارد

ی قدرت به معنای نفی حاکمیت فردی و گروهی قرار  اکثریت و احترام به اقلیت، برابری مردم در مقابل قانون، توزیع خردمندانه

ی  وسیله ساالری عبارت است از اینکه تشکیل نظام به مردماالری  قائل به این امر هستند که .ایشان در خصوص مردم سدارد
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مردم صورت بگیرد؛ یعنی نظام را مردم انتخاب کنند، نمایندگان را مردم انتخاب کنند، مسئوالن با واسطه و  رأیاراده و 

 .از مفهوم جمهوریت است ای خامنهتعبیر حضرت واسطه از سوی مردم برگزیده شوند. این همان  بی

، براساس کشور جمهوری اسالمی ایران ساالری و جمهوریت در نظام  مردممقام معظم رهبری قائل بر این هستند که 

ساالری دینی است؛ یعنی به نظر اسالم متکی بوده و فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به آرای عمومی در آنجایی که  مردم

آید. مثل کشورهای غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند  م است. لذا تعهد اسالمی به وجود میالزم است، نظر اسال

در جمهوری .  ایشان تعبیر می نمایند ؛باشد می ساالری یک وظیفه راحتی نقض کنند. در نظام جمهوری اسالمی، مردم به

محتوای آن است، زیرا مسلمان در هیچ شرایطی، از احکام  اسالمی، جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسالمی مربوط به

بنابراین جمهوری اسالمی ایران یک مصداق بارز جمهوریت  در عرصه بین کند.  گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی دین نمی

 .باشد میظهور و تعبیر خالص از واژه جمهوریت  ،و در آن مشارکت همگانی افراد جامعه باشد میالمللی  
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