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پیشگفتار 
نظام جمهوری  مانند  را نمی  توان سراغ گرفت که  نظام حکومتی  تاریخ معاصر،  بی  گمان، در 
اسالمی ایران، مورد هجمة جهانی و همه جانبه قرار گرفته باشد. چهل سال انقالب اسالمی، همواره 
توأم با جنگ سخت و نرم و توطئه  های رنگارنگ داخلی و خارجی گذشته است و به لطف الهی و 
ایستادگی ملت و هدایت و رهبری ولیِّ فقیه، دشمنان با شکست  های فاحش روبرو شده و هیمنه و 

قلدری آنها تا حدود زیادی از بین رفته است.
یکی از این توطئه  های برنامه  ریزی شده و پیچیده، هجمه به سّکاندار انقالب اسالمی، رهبری 
نظام اسالمی و اصل والیت   فقیه و اختیارات آن است. این توطئه از زمان طرح موضوع والیت فقیه 
در مجلس خبرگان قانون اساسی شروع شده و با شّدت و گستردگی ادامه یافته است. اگر بگوئیم 
که برآیند و محصول سایر ترفندها و هجمه  های دشمنان نیز مقابله با همین اصل سرنوشت  ساز و 
محور آسیاب و ستون خیمة انقالب یعنی والیت فقیه و رهبری فقیه عادل و شجاع و شریعت  مدار 

است، دور از واقعیت نگفته  ایم.
نظام اسالمی بر مبنای انقالب اسالمی، دارای قانون اساسی متقن و مبتنی بر شریعت اسالم ناب 
محمدیست و طبق آن، قوای سه گانه، مستقل از یکدیگر شکل گرفته اند و رهبری نظام درجهت ادارة 
انقالب و کشور دارای اختیاراتی است که هماهنگی بین قوا و فرماندهی کل نیروهای مسلح از جملة 



خودکــامهیاقانونمدار؟14

آنهاست. تمامی اداره کنندگان کشور در سه قوه و در مجلس خبرگان رهبری و رهبری نظام یا به طور 
مستقیم از آرای مردم انتخاب می شوند و یا به طور غیرمستقیم برآمده از آراء مردمند.مردم ساالری 
دینی،  یک مفهوم و نظام سیاسی برگرفته از غرب و معادل دموکراسی نیست. مفهومی است بسیار 
عمیق و از ارتباط معنوی، اخالقی و اعتقادی مردم با فقیه جامع الشرایط به نمایندگی از حضرت 
ولی عصر)عج( نشأت گرفته است. در این نظم سیاسی، مردم در چهارچوب باورها و ارزشهای الهی 
اسالمی، در همة امور کشور مشارکت و دخالت دارند و مشروعیت نظام برگرفته از حضور و تنفیذ و 

تأیید ولیِّ فقیه است.
در انتخاب مجریان امور کشور، این مردمند که با تشخیص خود و بر مبنای شناخت و تبلیغات 
کاندیداها، حرف اول را می زنند و رهبری نظام  رأی مردم را تنفیذ و تصّرف مجری و نمایندة انتخاب 

شده را در امور کشور و در حوزة اختیارات قانونی همان منصب، مشروعیت می بخشند.
دشمنان انقالب اسالمی، با شناخت این نظام و روابط حاکم در آن، چند برنامة تهاجمی سخت 
و نرم را توأمان و همزمان، دنبال کرده و می کنند. یکی از این برنامه ها، تأثیرگذاری در انتخاب 
مردم است. تبلیغات رسانه ای سنگین، حمایت از یک جریان یا کاندیدای خاص، نفی و بدگویی از 
جریان یا کاندیداهای غیرهمسو با سیاست های بیگانگان، سیاه نمایی هایی که منجر به ناامیدی و 
عدم شرکت یا منتهی به تغییر نگاه در گزینش و انتخاب می شود، از جمله راه های تأثیرگذاری در 

گزینش و انتخاب مردم است.
از بهانه های حساب شدة دیگر دشمنان دراین عرصه، نفوذ و مشاوره دادن و ارائة طرح به طور 
غیرمستقیم و با واسطه و البته گاه بدون واسطه به جریان ها و کاندیدای مورد نظر است. تبلیغات ها 
و محورهای تبلیغی انتخاب شده توسط ستادها و حلقه های پیرامونی کاندیداها، به ویژه در منصب 
ریاست جمهوری، در موارد معتنابهی می تواند از این منابع، تأثیر گرفته باشد. نقطه نظراتی که از 
سوی کاندیداها مطرح می شود در موارد متعددی خودآگاه یا ناخودآگاه، می تواند متأثر از القائات 
دشمنان باشد. ایجاد اشتباه محاسباتی در انتخاب کننده و انتخاب شونده، برآیند این نقشه است 

که نمی توان با ساده لوحی و خوشبینی،  آن را انکار کرد.
اما آنچه از ابتدای انقالب، دشمنان روی آن تمرکز کرده اند، برگردان نتیجه نامطلوب بعضی از 
این انتخاب ها و ناکامی ها و ناکارآمدی های ناشی از آن به حوزة رهبری نظام است. هجمه ای که 
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متأسفانه این روزها، در حوزة رهبری نظام شاهد هستیم، از همین حرکت موذیانه و مرموز دشمنان 
و ایادی داخلی آنها، نشأت گرفته است.

چرا رهبری انقالب از مسئوالن اجرایی، قضایی و مقننة کشور دفاع می کنند؟ چرا رهبری نظام 
جلوی ناهنجاری ها و ناکارآمدی ها را نمی گیرند؟ چرا فالن کس و کسان را از فالن مجمع و شورا 
و منصب برنمی دارند؟ چرا فالن کسان را منصوب می کنند؟ چرا در دیدارها، علناً و با شدت با 
جریان ها و اشخاص و مجریان برخورد نمی نمایند؟ چرا در فالن مسأله دخالت مستقیم نمی کنند؟ 
از این قبیل پرسش هایی که برآمده از شبهه آفرینی ها و گاه ناآگاهی از اختیارات قانونی ولیِّ فقیه و 
مشی نظام مند و سیستمی مدیریت رهبری است، در اذاهان عمومی بخصوص جوانان و بیشتر در 
مراکز آموزش عالی، عالوه بر آن که حاصل عملکرد مسئولین در داخل کشور می تواند باشد،  قطعاً 

شبهه آفرینی ها و تبلیغات دشمنان در آن بی تأثیر نیست.
آنچه در این نوشتار بیشتر مورد نظر است، اقدامات و رویکردهای مسئولین کشور است که 
مسئولیت اصلی گزینش و انتخاب آنان برعهدة مردم است و طبعاً رهبری، نمی تواند و خارج از 
اختیارات قانونی اوست که آنچه مردم انتخاب کرده اند را رد کند و آراء مردم را بدون دلیل و حجت 
قانونی و گزارش مراجع ذیصالح در این مسأله، باطل نماید. رهبری نظام،  از منتخبان مردم حمایت 
می کند تا آنان بتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند و در مواردی که با ناکارآمدی یا بی قانونی 
و یا هر علت دیگری، از مسیر نظام منحرف شوند، رهبری از آن جلوگیری می نماید و وظیفة خود 

را در هدایت عمومی و قوای کشور انجام می دهد.
تحلیل صحیح این موضوع و رابطة بین آرای مردم و حوزة عمل رهبری، رابطة بین مسئوالن 
مختلف نظام و اختیارات رهبری، رابطة بین قانون اساسی و حضور و دخالت رهبری در ادارة امور 
کشور، در خنثی کردن و برگردان آثار ناشی از عملکرد مسئوالن به حوزة ولیِّ فقیه و سوءاستفاده 
دشمنان از آن، بسیار مؤثر و مهم است. ما در این نوشتار در تالشیم تا مجموعه ای از عوامل و 
مالک ها را که در این حوزه یعنی رفتار و رویکرد ولیِّ فقیه نسبت به مسئولین و عملکرد آنان، دخالت 
دارند و رهبری نظام، هوشمندانه و با تقّید به ضوابط شرعی و اخالق متعالی اسالمی و شناخت نسبت 
به موقعیت ها و نظام بین المللی، با تکیه بر آنها، به هدایت نظام و پیشبرد آن به سوی اهداف تعیین 

شده و مقابله با بحران ها و توطئه ها پرداخته و می پردازند را بررسی و ارائه نماییم.

 پیشگفتــار 
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در این نوشتار استناد به دورة رهبری امام خمینی)ره( به عنوان مرجع و شاخص مورد توجه قرار 
گرفته است و دورة زعامت و رهبری امام خامنه ای که به فرمودة ایشان مو به مو، همان مشی و 
رویة امام خمینی)ره( دنبال شده است، به طور مشروح تر و مفصل تر بررسی شده است. در هر مورد 
که مصداق و نمونة روشن و غیرقابل خدشه ای وجود داشته، مورد توجه قرار گرفته و درحد نیاز این 

نوشتار به توضیح آن مصداق ها پرداخته شده است.
نظام _که  و معنوی رهبری  الهی  از جنبة قدسی،  تا جدای  نوشتار، سعی شده است  این  در 
تأثیر قطعی و غیرقابل انکار در سلوک و منظومة فکری ولیِّ فقیه است _ در حد بضاعت و با توجه 
به مصداق ها و بیانات، قطعات پازل منظومة فکری رهبری انقالب را مشخص و تبیین کنیم و 
شیوه های متخذه از سوی آنان را که از این جنبة قابل درک در جریان هدایت و ادارة انقالب 
اسالمی، بروز پیدا می کند را بررسی نماییم و به امید حق تعالی این مسأله روشن شود که نمی توان 
بدون اشراف بر کلّیت منظومة فکری، فقط با اتکاء به یک جزء، جریان رهبری نظام را مورد نقد و 
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قضایا بگیرد و وقتی رهبری چنین موضعی نگرفتند، گمان می کنیم کار ایشان اشتباه بوده است!
شیطان چنین دامی را حتی برای بزرگترین اصحاب ائمه)ع( گسترده بود؛ در تاریخ می خوانیم 
که بزرگترین اصحاب امام حسن، سجاده از زیر پای امام حسن  می کشیدند و ایشان را 
»ُمِذلّ المؤمنین« خطاب کردند! فکر نکنیم هرچه ما فهمیدیم، رهبری هم باید همان را فهمیده باشد 
و لذا باید موضعی که انتظار داریم اتخاذ کنند، این امر سبب می شود تا به خودمان حق بدهیم تا به 
سخنان او عمل نکنیم؛ آیا معنای والیت فقیه این است که او باید مثل ما فکر کند و به فرمان ما گوش 
کند یا ما به فرمان او؟... این که کمبودهای جامعه را به خاطر عدم اتخاذ مواضع تند از سوی رهبری 
بدانیم، امری خطاست. اگر چنین باشد باید بگوییم بسیاری از مشکالت صدر اسالم نیز _ العیاذباهلل 
_ تقصیر پیامبر ومعصومین علیهم السالم بوده است!! سختی ها را تحمل کرده و صبر کنیم و به 
خاطر هر اشتباهی که دیگران انجام داده اند، سر و صدا راه نیندازیم. در عین دیدن واقعیات، افراط و 
تفریط نداشته باشیم و اولویت ها را بشناسیم. البته نسبت به آنچه قرار است سرنوشت نظام را تغییر 

دهد حساس باشیم و در این موارد فرمایشات رهبری را نصب العین قرار دهیم.1«
در این کتاب، ابتدا در سه فصل، بطور فشرده با مبانی حکومت اسالمی، احکام اولیه و ثانویه، 
مفهوم درست والیت مطلقة فقیه و کارکردهای آن در نظام اسالمی، و منظومة فکری رهبریت 
نظام و مالک ها و معیارهای شناخت این منظومه، آشنا می شویم تا بحث های بعدی کتاب براین 

پایه های اصلی، استوار شوند.
در ده فصل بعدی کتاب، در هر فصلی یکی از مالک ها و شاخص های رفتاری و تأثیرگذار در 
تصمیم گیریها و اقدامات ولیِّ فقیه و رهبری نظام مورد بررسی قرار گرفته است و مصداق های هر 
کدام از آنها از تاریخ انقالب بررسی و ارائه شده است. این سیزده فصل بر روی هم، نشان می دهند 
که چگونه و با چه نگاهی بایستی به مجموعة رفتارها و برخوردهای رهبریت نظام با مسائل مختلف 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نگریست و چه توقعاتی بجا و چه انتظاراتی نابجا است. امید 

است که مؤثر و مقبول افتد.
مؤسسة فرهنگی هنری قدر واليت

1- هفته نامه 9دی، 1397/4/30، صفحه آخر.
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