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The concept of Islamic government in the political thought of Grand Ayatollah Khamenei 

Abstract 

Ayatollah Khamenei's political thought as a pioneering intellectual and theoretical approach in the political history 

and jurisprudence of Shia is of special interest and investigation from various dimensions. In this sublime political 

thought, the Islamic government can be explained and understood as a dominant discourse. In fact, in Ayatollah 

Khamenei's wise conceptualization of the role and position of the Islamic government, important components such as 

the position and origin of sovereignty, the position of leadership, and the position of the government have been 

evaluated as very important, and paying attention to the different dimensions of each of them can give an image 

Provide more clarity. Considering the importance of the position of the Islamic government in the intellectual system 

of Ayatollah Khamenei, in this article, an attempt has been made to analyze the different dimensions of the subject by 

using the descriptive-analytical method and according to the theoretical framework of the necessity of the Islamic 

government. In fact, the basic question of the article is how can the Islamic government be explained in the political 

thought of Ayatollah Khamenei? In response, it will be explained that the Islamic government can be explained in the 

political thought of Ayatollah Khamenei with three central issues: the position of sovereignty, the role of leadership 

and the position of the state. 
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 چکیده

حائز  یفکری و نظری در تاریخ سیاسی و فقاهت تشیع از ابعاد مختلفعنوان یک رویکرد پیشگام ای بهاهلل خامنهاندیشه سیاسی آیت 

در قابل تبیین و درک است. متعالی، حکومت اسالمی به عنوان یک گفتمان مسلط سیاسی در این اندیشه توجه و بررسی ویژه است. 

 ،تیو منشا حاکم گاهیمانند جا یمهم یهامولفه یحکومت اسالم گاهیاز نقش و جا ایآیت اهلل خامنه مانهیحک یمفهوم سازواقع، در 

ارایه  یترروشن رید تصوتوانیشده و توجه به ابعاد مختلف هر کدام از آنها م یابیمهم ارز اریدولت بس گاهیو جا یرهبر گاهیجا

با استفاده از تالش گردیده  ای، در مقاله حاضرمنظومه فکری آیت اهلل خامنهنماید. با توجه به اهمیت جایگاه حکومت اسالمی در 

ی قرار گیرد. در با توجه به چارچوب نظری ضرورت حکومت اسالمی ابعاد مختلف موضوع مورد واکاوتحلیلی و -روش توصیفی

ای چگونه قابل تبیین میباشد؟ در پاسخ، حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنهمقاله این است که واقع، سوال اساسی 

با سه موضوع محوری جایگاه حاکمیت، نقش  ایتوضیح داده خواهد شد که حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه

 یگاه دولت قابل شرح و تبیین است.رهبری و جا

 ای، حکومت اسالمی، دولت اسالمی، رهبریآیت اهلل خامنه :یدیواژگان کل
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 مقدمه -1      

از عناصر  عیوس یاشامل مجموعه عیفقاهت تش خیدر تار شرویپ شهیاند کیبه عنوان  یاهلل خامنه ا تیآ یاسیس شهیاند           

 یاسیس شهیاند ،گره گشا باشد. در واقع اریبس ی در جوامع اسالمیاسیعناصر س یدر مفهوم ساز تواندیاست که م یدتیو عق یفکر

و کمال  یدیتوح یو تحقق آرمانها ییگرا نیضرورت د نیبرجسته مردم و همچن گاهیبر نقش و جا دیبا تأک یاهلل خامنه ا تیآ

 شهیاند در نماید.ارائه  یحکومت در تفکر اسالم گاهیجا نیاز نقش امام و امت و همچن یدر صدد است تا نگاره متفاوت انهیگرا

در نظر  نیو همچن ینید میمفاه داشته و ابعاد مختلف آن با کار بست یاژهیو گاهیجا یحکومت اسالم یاهلل خامنه ا تیآ یاسیس

 یمهم یمولفه ها یحکومت اسالم گاهیاز نقش و جا مانهیحک یمفهوم ساز نیشده است. در ا نییگرفتن اقتضائات روز جامعه تب

 یشده و توجه به ابعاد مختلف هر کدام از آنها م یابیمهم ارز اریدولت بس گاهیو جا یرهبر گاهیجا ،تیو منشا حاکم گاهیمانند جا

نیاز به تصریح است که حکومت اسالمی در  باره ارائه دهد. نیدر ا یاهلل خامنه ا تیآ یاز منظومه فکر یترروشن ریتوانند تصو

راهنما شناسی، معاد شناسی، هستی  بازتاب سیاسی عناصری چون توحید،ی حکومتی است که از اهلل خامنه ا تیآمنظومه فکری 

مولفه های اخالقی و و تقوا  صداقت، مولفه های اعتقادی و بازتاب سیاسی عناصری چون امانت، عدالت، و شناسی، انسان شناسی

(. 41:1394تشکیل شده است)روح الهی، و امثالهم جهاد بازتاب سیاسی عناصری چون امر به معروف و نهی از منکر، حج، مصلحت،

حاضر تالش  ر مقالهد ،ابعاد آن نییضرورت تب و یاهلل خامنه ا تیآ سیاسی شهیدر اند یحکومت اسالم گاهیجا تیبا توجه به اهم

مقام معظم  اندیشه هایشده و  یمسئله بررس نیابعاد مختلف ابا توجه به چارچوب نظری ضرورت حکومت اسالمی،  خواهد شد

 .ردیمورد توجه قرار گ یحکومت اسالم گاهیدرباره نقش و جا یرهبر

 ضرورت حکومت اسالمی -2

ی حکومت اسالمضرورت وجود حکومت اسالمی از ابعاد مختلف فکری و نظری شایان بررسی و تحلیل است. در واقع،          

و  یتجرب ،یعقالن ،یانیجامع اسالم )معارف وح یبه منابع معرفت یآن متک یتیریمد یزیاست که شناخت و برنامه ر یحکومت

مقررات و  ن،یها، قوان یریگاست و اهداف و جهت رفتهیرا پذ نیهمه جانبه د تی( بوده و مرجعیو شهود یکشف ،یکارشناخت

اى، با آموزه  نهیزم چیگردد و دست کم در ه یمشخص م ینیآن بر اساس منابع جامع د یرفتارها وکارگزاران  طیساختارها، شرا

آن  ییو مقررات اجرا نیقوان یاست که عالوه برآنکه همه یحکومت ،یاسالم گرحکومتید یفی. در تعردیناسازگار ننما نىیهاى د

رهبرى  .اندعام معصوم منصوب شده ایبه اذن خاص  ایخدا منصوبند  فاز طر ماًیمستق زیآن ن انیبرگرفته از احکام اسالم است، مجر

است؛  بتی( در عصر غیردمم تیو مقبوب یتیریمد ،یاخالق ،یعلم یهاتی)صالح طیجامع الشرا هیفق لهیجامعه اسالمى به وس

مالک باشد و  نىیاست که در آن قانون و هنجارهاى د یحکومت لیتشک ازمندیها نسالم و لزوم تحقق آن در همه زمانا تیجامع



 

1985 

وم
فه

م
نه

ام
خ

ی 
ظم

الع
هلل 

ت ا
آی

ی 
اس

سی
ه 

یش
د

 ان
در

ی 
الم

اس
ت 

وم
حک

ی 
اس

شن
ی

ا
 

 
عقلى و  طیو شرا یتیریمد یهاىیکه عالوه بر همه توانا - ینیعالم به معارف و احکام د و مانیهاى با ااز انسان دیبا امسلمانان تنه

و حق  رىیتدب تیآن؛ وال جیدر اصطالح را هیفق تیو اطاعت کنند. وال روىیپ -عرفى حکومت، داراى تقوا و عدالت هم باشند 

بر  بتیکرده است، در عصر غ عیالسالم تشر همیو امامان معصوم عل امبریجامعه اسالمى را که خداوند براى پ اسىیاداره و رهبرى س

کالن  تیریمهم و مد یهایریمواضع و جهت گ نییتب یباشد.کارکرد رهبر یالزم رهبرى م طیعادل و با تقوا و داراى شرا هیعهده فق

 رىیو حفظ خط و جهت نظام و جلوگ اممهندسى نظ گاهیجا ه،یفق تی. وال(123:1390)خرمشاد، و حفظ نظام و انقالب است یارزش

نقش  نیو اساسى تر نیرکت کلى نظام به سمت هدف هاى آرمانى و عالى اش، مهمتربانى ح دهیاز انحراف آن است. پاسدارى و د

 .است هیفق تیوال

دارىِ حاکمان و کارگزاران امرى  نید دیتردبىاید توجه داشت که آن، ب ضرورتو  نىیمعناى حکومت د قیدرک دق براى           

به معناى  نى،یحکومت د رایز ست؛یکافى ن ن،یو اجراى قوان نیدرتدو نىیاحکام و قواعد د تیو الزم است، اما بدون رعا ستهیبا

هاى اساسى  ژگىیالهى، از و مپا نهد. پس التزام به احکا ریتواند احکام و دستورهاى الهى را زنمى نیمدار« است. بنابرا نینظام »د

بِما أَنْزَلَ  حْکُمْیَ)وَ مَنْ لَمْ  د:یاصل را کافر خوانده، مى فرما نیپشت پازنندگان به ا دیاست. قرآن مج نىیحکومت د ریناپذ ىیوجدا

تماماً برگرفته  دیبا زیاحکام الهى، ساختار و ارکان حکومت ن تیافزون بر رعا ایآالبته باید پرسید  (5کَ هُمُ الْکافِرُونَ(مائده )اللَّهُ فَأُولئِ

 است«،یدر حوزه »س نیمشخص گردد، د دیبا عنى،یبررسى شود؛  نید اسىیگستره س دیپرسش، با نیباشد؟ براى پاسخ به ا نیاز د

بدون ارائه  -و اجتماعى  اسىیو هنجارهاى مربوط به مناسبات س میتنها به ذکر پاره اى از تعال ایچه ارمغانى براى بشر آورده است؟ آ

و انتقال  رىیبه چگونگى شکل گ زیو ن ژهیبه نوعى خاص از حکومت با ساختارى و ایبسنده کرده است؟  -از حکومت  ژهیشکلى و

 ستیخواندن حکومت کافى ن نىیبا آنها، براى د زیهنجارها و عدم ست رىیدوم، فقط به کارگ دگاهید بنابر ه دارد؟توج اسىیقدرت س

 د. و سازگار با آن باش نیمطلوب، نظامى است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از د نىِیمت دو حکو

تابد. اسالم، هر گونه حکومتى را بر نمىکه  میابیمعصوم)ع( در مى انیشوایپ رهیو س نىیمراجعه به نصوص د بادر واقع،            

شده در نصوص  فیو تعر نیهاى معتیها و صالحژگىیحاکمانش، داراى و ه:کند کمى دییآسمانى، حکومتى را تأ نییآ نیواپس

ها وهیدارى، شدر حکومت رفته و قدرت رابه دست گ -مردمى  تینصب الهى و مقبول - نیهاى معآنان از راه د. همچنینباشن نىید

که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و  ستیبدان معنا ن نیا .کنند تیرا رعا نىیشده، در منابع د نییو هنجارهاى تب

وجود دارد  نیاساسى و مشخص، در د ىیساخت ها ریاست. مراد آن است که اصول و ز دهیص گردمشخ نیدر د رى،یانعطاف ناپذ

از شاخصه هاى  کىیمثال  براى .مى شود زیمتما اسىینظام هاى س گریو از د ابدیمى  ژهیو چهره اى و تیکه حکومت با آنها ماه

مربوط به  اتینصب الهى است؛ ولى پاره اى از خصوص قیاو بر جامعه، از طر بیمعصوم و نا ت«یاصلى حکومت اسالمى »وال

 رهیاجتماعى و گسترش دا -ادارى شدن نهادهاى  دهیچیزمان و مکان و گسترده و پ اتیساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتض

 .داد لینامتمرکز تشک ایمثالً مى توان حکومت اسالمى را به صورت متمرکز  عنى،یاست؛  ریدولتى، انعطاف پذ اتو خدم فیوظا

و هماهنگ  نیاست که همه امور و ارکانش، مبتنى بر د نیآل آن، ا دهیمراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ا نى،ی. حکومت دسوّم
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بدل اضطرارى  اینازل  مرتبه .مرتبه نازل تر آن را اجرا کرد دیبا ست،یممکن ن نى،ید اریدولت تمام ع سیبا آن باشد؛ ولى وقتى تأس

و در رأس آن  امدهیبرن نىید میشود؛ هر چند کل نظام از تعال تیرعا نىید نیحکومتى است که در آن احکام و قوان نى،یحکومت د

»دولت  سیحکومتى، تنها در صورت عدم امکان تأس نی. البته چن(21:1393)عالمی، حاکم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد

 .ستکامل« اسالمى، روا ا

 آیت اهلل خامنه ای پیرامون حکومت اسالمی سیاسی جایگاه حاکمیت در اندیشه -3

از اصلی ترین ارکان منظومه فکری و سیاسی آیت اهلل خامنه ای پیرامون حکومت اسالمی و الزامات آن، موضوع حاکمیت و        

مقصود از . منشا آن میباشد که تبیین و فهم آن در شناخت اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود

باشد و بقیه ارکان از قبیل رهبری و دولت مبتنی بر آن حاکمیت، نظریه کالنی به مثابه چارچوب و سازه اصلی هر نظام سیاسی می

شکل میگیرد. به عنوان نمونه در نظام فعلی حاکم بر ایران، نظریه حاکمیت، »نظریه مردم ساالری دینی/جمهوری اسالمی« است. 

گیرد. راس هرم هر نظام سیاسی است که مبتنی بر نظریه حاکمیت و در چارچوب شرایط و ضوابط آن شکل مینظریه رهبری نیز 

به عنوان نمونه نظریه رهبری مبتنی بر نظریه مردم ساالری دینی در ایران کنونی »نظریه والیت مطلقه فقیه« است. رهبری پس از 

های امور و اجرای احکام و قوانین است که ساختار این سازوکار در نظریهتاسیس حکومت به دنبال تاسیس سازوکاری برای اداره 

تواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه در چارچوب نظریه حاکمیتی و رهبری در نظام سیاسی کنونی مختلف حاکمیتی و رهبری می

 برد نام ی و...«ه ریاستی و نیمه پارلمانی، نظام وکالتتوان از الگوهای مختلفی از قبیل »نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمایران، می

(. جایگاه حاکمیت با توجه به 19:1384دارند)مشکانی سبزواری،  کاربست ظرفیت نیز برخی و گرفته قرار کاربست مورد برخی که

اسالمی بسیار مهم بوده و پرداختن مشروعیت و بنیانی که برای رهبری و دولت در جامعه اسالمی فراهم مینماید در فهم حکومت 

 به این موضوع در اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه نیز بسیار مهم و قابل توجه میباشد.

اسالمی در دیدگاه آیه اهلل خامنه ای)مد ظله العالی( به معنای مجموعه کارگزاران، قوا و نهادهایی است که در واقع، حکومت          

. این دولت، ماهیتی کامال دینی )اسالمی( دارد و با الگوگیری از دولت نبوی و دولت علوی و متناسب با در اداره کشور نقش دارند

شرایط امروز شکل می گیرد و دارای ویژگی ها، شاخص ها و وظایف مهمی است که باید از عهده آنها برآید؛ در غیر اینصورت با 

(. در این 6:1397ت)نوری، اهلل و رستگاری انسان اس تیز توسعه معرفچالش جدی روبرو خواهد شد. هدف نهایی دولت اسالمی ن

فقه دولت« یا »فقه دولت سازی و دولت داری« یکی از عرصه های جدید و نوظهور در سیاست مسیر، نیاز به تصریح است که »

تعیین احکام« مربوط و یا مرتبط پژوهیِ فقهی اسالمی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسالم است که »تبیین نظریات« و »

با مقوله »دولت سازی« و »دولت داری« )به عنوان بخشی مهم از »نظام سیاسی اسالم«( را در دستور کار خود دارد. »فقه دولت« به 

و نیز مانند هر دانش دیگری می تواند در چشم اندازی فرانگرانه و عقالنی مورد »مطالعه درجه دو« قرار گرفته، هویت و هستی، 

»فلسفه فقه دولت« به  در واقع، نیاز است تا ابتدامحاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. 

و در ضمن آن، ساختار »نظریه دولت« و نیز »فقه دولت« را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را  کشیده شدهتصویر 



 

1987 

وم
فه

م
نه

ام
خ

ی 
ظم

الع
هلل 

ت ا
آی

ی 
اس

سی
ه 

یش
د

 ان
در

ی 
الم

اس
ت 

وم
حک

ی 
اس

شن
ی

ا
 

 
ر ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای »فقه نظام سیاسی« پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در ارائه نماید. د

(. 9:1398د)لک زایی، نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسالمی می گرد

 ت اهلل خامنه ای نیز کمک شایانی خواهد کرد. این مسیر به شناخت ابعاد اندیشه سیاسی آی

انقالب حرف نویی زد و آن، حکومت اسالمی بود. این حرف مقام معظم رهبری در تبییین حاکمیت اسالمی تصریح میفرمایند:        

است در خالل، دچار ضعفها و نو، همیشه هم نو نمیماند؛ این را ما باید قبول کنیم. ممکن است از اوّل نقصهایی داشته باشد؛ ممکن 

طور دائم کار کنند و این حرف نو را در جهت فهمیهایی شود؛ در این تردیدی نیست. فکرهای صحیح و قوی باید بهنقصها و کج

نی طور مرتب برطرف سازند؛ یعای بزنند و اساس آن را نفی کنند، نواقص آن را بهکه به پایه آن ضربهخود تکمیل نمایند و بدون این

بالشک نوآوری الزم است. چیزی که ظرافت کار شما را مضاعف میکند و قبالً به آن اشاره کردم، این است که باید توجّه کرد در 

نقش نداشته باشد. امروز خرجهایی میشود  -همان فرهنگی که درصدد سلطه است  -پذیری از فرهنگ بیگانه این نوآوریها، تلقین

گیر شود. دروغ میگویند؛ با فیلم و تبلیغات و در دنیا جهانگیر و همه -به معنای اروپایی آن  -ربی که تفکّر حکومت غبرای این

روشهای گوناگون، چیزهایی را که حقیقت نیست، برای بزرگنمایی و زیبانمایی و ظاهرسازی، به عنوان حقیقت در دنیا منعکس 

قدرت اقتصادی و سیاسی میتوانند بکنند، همین است. اینها در ذهنهای ما میکنند تا افکار را جذب کنند. مؤثّرترین کاری که مراکز 

اوّلِ انقالب، کلمات دمکراسی و دمکراتیک و امثال آن، در زبان م. هم منعکس میشود؛ ولی ما باید توجّه کنیم تأثیرپذیری نداشته باشی

ات را نگویید. قبل از آمدن امام گاهی گفته شده بود همه خیلی تکرار میشد. حاج احمدآقا پیغام آورد که امام میگویند این کلم

»جمهوری دمکراتیک اسالمی«؛ اما امام روی همان »جمهوری اسالمی« تأکید داشتند. شاید بعضیها تعجّب میکردند که کلمه دمکراتیک 

خودش یکبار فرهنگی میآورد؛ که نفس کلمه بیگانه با قدر حسّاسیت ندارد؛ ولی این حسّاسیت، درست و بجا بود؛ به خاطر ایناین

برداریهایی که از فرهنگ و دهنده یک احساس است و آن احساس در انسان بتدریج تقویت میشود. باید توجّه کنید گرتهنشان

جا راه پیدا نکند. ممکن است در باطن و ذات والیت فقیه چیزهایی از این قبیل وجود دمکراسی غربی و لیبرالیسم میشود، به این

ه باشد؛ خیلی خوب، اگر دارد، ما آن را درآوریم و کشف و تنقیح و اصالح کنیم؛ اما چیزی از بیرون القاء و تحمیل نشود. به داشت

سیره خالفت و حکومت اسالمی در زندگی پیغمبر و امیرالمؤمنین و در بخشهای قابل قبول این حکومت نگاه کنیم؛ آن را بفهمیم و 

(. همانگونه که 1378/11/04، در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی)ره( مقام معظم رهبری بیانات)بر اساس آن کار کنیم

مبنای  دیده میشود مقام معظم رهبری تصریح میفرمایند تا منظومه های سیاسی و فکری مربوط به حکومت و حاکمیت اسالمی که

توحیدی و وحیانی دارند به گونه ای مراقبت شوند تا با آموزه های برآمده از سایر نحله های بشری مختلط نشده و اصالت و ارزش 

های ذاتی آن چه در عرصه اجرایی حاکمیت و چه در عرصه های مفهومی و محتوایی مورد توجه قرار گیرد. مقام معظم رهبری در 

در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند، نه در اندیشه اسالمی و مبانی مشروعیت آن تصریح میفرمایند: بررسی ریشه های حاکمیت 

ی اساسیِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده ی مشروعیت. نظام سیاسی در اسالم عالوه بر رأی و خواست مردم، بر پایهی پایههمه

ی مردم هم که بر او اتّفاق شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهیشود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب ممی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2988
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ای که جزوِ السّالم را در نامهکنند، از نظر اسالم این حکومت، حکومت نامشروعی است؛ اکثریت که هیچ. وقتی امام حسین علیه

المری ما االمام اال الحاکم بالقسط«؛ حاکم در نویسند: »و طور میسندهای ماندگار تاریخ اسالم است به کوفه دعوت کردند، این

که عاملِ به قسط باشد؛ حکم به قسط و عدالت کند. اگر حکم به ی اسالمی نیست، مگر آنی اسالمی و حکومت در جامعهجامعه

های حکومت ی ردهعدالت نکرد، هر کس که او را نصب کرده و هر کس که او را انتخاب کرده، نامشروع است. این موضوع در همه

کند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسالمی نیست. البته تکلیف رهبری سنگینتر است و عدالت و تقوایی که صدق می

ی مجلس بدون داشتن تقوا ی مجلس الزم نیست؛ اما این، بدین معنا نیست که نمایندهطور مثال، در نمایندهدر رهبری الزم است، به

مجلس برود؛ نخیر، او هم تقوا و عدالت الزم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جزوِ دستگاه قدرت است،  تواند بهو عدالت می

د کننی تحت قدرت خودشان حکومت میی قضایّیه هم حاکم هستند؛ چون اینها بر جان و مالِ جامعهطور که دولت و قوّههمان

ی بسیار دین خدا را بپیماید. در قرآن، در خطاب خداوند متعال به ابراهیم این نکته ؛ باید راهِ)1الحاکم بالقسط، الدائن لدین اللَّه«)»

ی آزمایشهای گوناگون بیرون آمد و خالص مهم آمده است که خداوند بعد از امتحانهای فراوانی که از ابراهیم کرد و ایشان از کوره

ی طهارت ی مردم قرار دادم. امام فقط به معنای پیشوای دینی و مسألهو خالصتر شد، گفت: »انّی جاعلک للناس اماما«؛ من تو را پیشوا

و غسل و وضو و نماز نیست؛ امام یعنی پیشوای دین و دنیا؛ راهبرِ مردم به سوی صالح. این معنای امام در منطق شرایع دینی از اوّل 

م در این امامت نصیبی دارند؟ خداوند نفرمود دارند یا ی من هتا امروز است. بعد ابراهیم عرض کرد: »و من ذریّتی«؛ اوالد و ذُرّیه

فرمان و دستور و حکم امامت از سوی من به ستمگران و ( 2ندارند؛ بحث ذُرّیه نیست؛ ضابطه داد. »قال ال ینال عهدی الظالمین«؛)

هر تقوا و عدالت است. وقتی بعد از قتل الصّالةوالسّالم امام دادگران عالم و مظامیرالمؤمنین علیه .رسد؛ باید عادل باشدظالمان نمی

البته دلیلهایی دارد که بحث  -کرد آمد و قبول نمیی خالفت بیاورند، حضرت نمیاش ریختند تا ایشان را به صحنهعثمان در خانه

اللَّه علی العلماء ان بعد از قبول هم فرمود: »لوال حضورالحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ  -بسیار مهم و پرمعنایی است 

ی من با توجّه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من اگر وظیفه( 3ال یقارّوا علی کظّة ظالم و سغب مظلوم اللقیت حبلها علی غاربها«؛)

رالمؤمنین کردم. یعنی امیشد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمیمسجّل و منجزّ نمی

کنند: ما باید برویم، تا قدرت را به دست بگیریم! قدرت را خواهم. حاال بعضیها افتخار میخاطر قدرت نمیگوید من قدرت را بهمی

ی ابعاد ظلم و خواهیم؟ اگر قدرت برای خودِ قدرت است، وِزر و وبال است؛ اگر قدرت برای مبارزه با ظالم در همهبرای چه می

ی مشروعیت حکومت فقط رأی مردم باشد، خوب است. بنابراین، پایهمی -، اجتماعی و اقتصادی که حادترینش است داخلی -ستم 

ی اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. لذا رأی مردم هم الزم نیست؛ پایه

  . کنیم، همین جاستساالری دینی که ما مطرح می. فرق بین دمکراسی غربی و مردماست. اسالم برای رأی مردم اهمیت قائل است

یانی جایگاه حاکمیت در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری بر مدل مردم ساالری دینی مبتنی بر حاکمیت توحیدی و وح         

پس با آمدن پیغمبر یک نظام سیاسی به ای در توصیف وجود این حاکمیت در جامعه اسالمی میفرمایند: استوار است. آیت اهلل خامنه

حاال اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار را بکند و -آید، یعنی هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید وجود می
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که بتواند این اهداف را با  -است که یک نظام سیاسی به وجود بیایدکدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لکن هدف این 

ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحقّق ببخشد. در این نظام سیاسی، آئین حکمرانی از کتاب خدا تشکیل برنامه

 بَٰ   النَّبِیّینَ مُبَشِّرینَ وَمُنذِرینَ وَ اَنزَلَ مَعَهُمُ الکتگرفته میشود و از آنچه خدای متعال بر پیغمبر نازل میکند، که میفرماید: فَبَعَثَ اهللُ

لِیَحکُمَ« یعنی »لِیَحکُمَ کتاب«؛ این کتاب حکم کند بین مردم در آنچه باید انجام بدهند، ( »1)فیه؛ اختَلَفوا فیمَا النّاسِ بَینَ لِیَحکُمَ بِالحَقِّ

ی مائده ]میفرماید[: وَلیَحکُم اَهلُ االِنجیلِ بِما ی بقره است، در سورهین در سورههای اجتماعی. ای تنظیمو حاکم او است در همه

انجیل حاکم است؛ یعنی دستور حکمرانی از انجیل گرفته میشود برای اهل انجیل؛ و همچنین در ]مورد[ پیغمبران ( 2اَنزَلَ اهللُ فیهِ؛)

( 5)الفسِقونَ« هُمُ کَو »اُولئ( 4)الظلِمونَ« هُمُ کَٰ  و »اُولئ( 3)الکافرون« هُمُ کَٰ   فَاُولئدیگر که در آیات »وَ مَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اهللُ

های حکمرانی از آن گرفته میشود، ی اینها آن چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامههست، در همه

های بشری در ی برنامهن اصول و اساس در آن ]کتاب[ است؛ و همهعبارت است از کتاب الهی که به پیغمبر نازل شده است؛ ای

خب این، دستور حکمرانی است لکن این دستور حکمرانی را چه کسی عمل بکند؟  .چهارچوبِ این اصول بایستی گذاشته بشود

است و این مدیریّت و این بدون وجود یک مدیریّت و یک فرماندهی که این دستور عملیّاتی نخواهد شد؛ پس یک مدیریّتی الزم 

نبیّ مکرّم اسالم و قبل از او پیامبران -ی پیغمبران راهبریِ اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است؛ یعنی پیغمبر اکرم و همه

ی مدیران و فرماندهانی هستند که موظّفند حکمرانیِ دینی و الهی در جامعه را که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب اله -دیگر

 .ارائه میشود، اجرا کنند و این را تحقّق ببخشند

البتّه این راهبری و فرماندهی یک جور نیست؛ در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر، متکفّل و متعهّدِ این فرماندهی 

د و اجرای امور را که خود اینها در رأس حکومت قرار گرفتن-است؛ مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر معظّم اسالم 

گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی را معیّن میکند به امر الهی؛ مثل آن پیغمبری که این هم در قرآن در  -خودشان متکفّل شدند

ت داشتند، به پیغمبر مردم که زیر فشار بودند و مشکال( 6ی بقره است که »اِذ قالوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابعَث لَنا مَلِکًا نُقاتِل فی سَبیلِ اهلل«؛)سوره

ثَ لَکُم مراجعه کردند که او برایشان یک حکمرانی را انتخاب کند و او هم حکمران را انتخاب کرد؛ قالَ لَهُم نَبِیُّهُـم اِنَّ اهللَ قَد بَعَ

کن اجرای کار به دست ی اصلی است لطالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی و گرداننده( 7طالوتَ مَلِکًا؛)

یک کس دیگری است غیر از آن پیغمبر، که در این مثال طالوت است و امثال آن هم قطعاً در تاریخ نبوّتها کم نیست و زیاد هست. 

یک وقت دیگر هم این جور است که پیغمبر کسی را معیّن نمیکند لکن خود او دارای موقعیّتی است در دستگاه حکومت که امر او 

که آن حکومت هم بتدریج گرایش به دین حضرت یوسف -ت؛ مثل حضرت یوسف که امر او هم در دستگاه آن حکومت نافذ اس

(. 1399/12/21)بیانات مقام معظم رهبری در صدا و سیما، نافذ بود و کارها را انجام میداد، در حالی که حاکم مطلق هم نبود -پیدا کرد

مهم و  وضوع بسیارم کیبه عنوان  تیوجود حاکم شانیا یاسیدهد که در منظومه س یمنشان  یاهلل خامنه ا تیمداقه در نظرات آ

بع بوده و اتصال آن به من یانیو وح یدیبر آمده از آراء توح تیحاکم نیا .توجه است انیشا یجامعه اسالم یاسیس شهیدر اند یاصل

 حق به گذاشتن و احترام ینید یتوجه به مردم ساالر ی،تیساختار حاکم نیدر ا .است یاز ارکان اصل وحی و فرامین پیامبر و ائمه

عدالت  یی،به آرمانگرا توانیم شهیاند نیا گریانکار است و از ارکان و مهم د رقابلیمهم و غ ارینکته بس کی مردم انتخاب و مشارکت
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از وجود  یقیتلف یمعظم رهبر ممقا یاسیس شهیر اندد تیحاکم .کرد دیمولفه ها تاک ریمبارزه با فساد مبارزه با ظلم و سا ی،محور

 .باشد یم الهی در سیره معصومین نیفرام یو اجرا یاسالم یهاشهیاند بر مبتنیمردم مدار  یحکومت

 جایگاه رهبری در اندیشه آیت اهلل خامنه ای پیرامون حکومت اسالمی -4

در کنار حاکمیت، وجود رهبری به عنوان یکی از ارکان اصلی اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای درباره حکومت اسالمی           

س از پیروزى انقالب اسالمى در ایران والیت فقیه از جمله مباحث و مفاهیم مهم فقه سیاسی شیعه است؛ که پشایان توجه است. 

ی اختیارات فقیهی است که والیت امر را به های اصلی نظام اسالمی مطرح شده است. در حقیقت، بحث دربارهعنوان یکی از پایهبه

بحث حدود عهده گرفته است. این مفهوم و ساختار سیاسی متکی بر آن، دشمنان سرسختى دارد؛ به گونه ای که با ایجاد شبهه در 

اى غیر منطقى و مستبدانه از آن ارائه می دهند. همچنین از آن جا که آیت اهلل خامنه ای به عنوان ولی اختیارات والیت فقیه چهره

فقیه در جایگاه رهبری نظام جمهوری اسالمی قرار دارند؛ شناخت و آشنایی نظرات ایشان در رابطه با حدود و اختیارات ولی فقیه 

سزایی برخوردار است. بر اساس اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای والیت، ادامه بحث نبوت است؛ و معانی چون به  از اهمیت به

هم پیوستگی، وحدت فکری و عملی، ارتباط معنوی، محبت افرادی که یک عقیده را پذیرفته اند.ایشان والیت را تنها از آن خداوند 

امند. ایشان با اشاره به یک نظم والیی، والیت را از آن خدا و کسانی که از سوی خداوند می دانند و والیت غیر خدا را طاغوت می ن

والیت (. در واقع، 4:1395د)اشرفی، منصوب شده اند؛ می دانند. بر این اساس بین والیت الهی و حکومت های مادی تمایز وجود دار

ی اثنی عشری است المی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقهی امور اجتماعی ملت اسی اسالمی و ادارهفقیه در رهبری جامعه

عـدم اعتقاد به والیت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا  ارد. مقام معظم رهبری تصریح دارندریشه در اصل امامت د که

کسی به نظر خود بر اساس شود، و اگر تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت)عج( موجب ارتداد و خروج از دین اسالم نمی

 ت. استدالل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیس

تاکید  اهمیت رهبری جامعه اسالمی به عنوان یکی از ارکان اصلی اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای قابل توجه است. ایشان         

والیت فقیه« تعبیر عامى است که به »مطلق« و »مقید« تقسیم پذیر است. بنابراین »والیت مطلقه فقیه«، از نظر مفهومى یکى از دارند »

اقسام »والیت فقیه« شناخته مى شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه »والیت فقیه« استفاده مى شود، همان 

طلقه فقیه« است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد. والیت مطلقه فقیه در فقه »والیت م

.والیت فقیه، منحصر به والیت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى 1شیعه به دو معنا استعمال مى شود: 

تیارات »ولى امر« در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر . اخ2سیاسى و اجتماعى نیز مى شود. 

وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع 

ز رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه ا

مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى »ولى فقیه« باید بین آن دو مقایسه 

براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در »تزاحم« قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر 
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تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسالمى، تخریب مسجد 

مطلقه« بر آن حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف »والیت 

توان دست به این کار یاست که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نم

زد؛ لیکن بر اساس نظریه »والیت مطلقه«، الزم نیست حکومت اسالمى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکالت زیادى فراهم 

؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در شود و کارد به استخوان برسد

این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکالت دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین 

مینی ره به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی مطرح چیزى راضى نیست. از طرفی والیتی که در اندیشه سیاسی حضرت امام خ

شده و مبنای قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است والیت مطلقه فقیه میباشد که در جای خود به صورت مفصل از آن 

الیت فقیه یعنی والیت بحث شده است و به همین دلیل نیز والیتی که برای حضرت آیت اهلل خامنه ای اثبات می شود همین نوع از و

مطلقه فقیه با هر دو معنایی که گفته شد می باشد ، در نتیجه می توان گفت مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای به صورت 

عملی به والیت مطلقه فقیه اعتقاد و پایبندی خود را اثبات کرده اند، چنانکه شاگردی امام خمینی ره و حضور در نهضت بزرگ امام 

مینی و نیز حضور پرشور و فعال در ساخت نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه ، همه و همه حاکی از اعتقاد راسخ ایشان خ

به این اصل می باشد تا جایی که حضرت امام خمینی ره طی نامه ای به ایشان ، بر این اعتقاد معظم له مهر تاییدی زدند : ». اینجانب 

انقالب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى که از سالهاى قبل از 

از بازوهاى تواناى جمهورى اسالمى مى دانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى 

( اما به لحاظ تئوریک نیز مقام معظم 455، ص  20نبدارى مى کنید، مى دانم «)صحیفه امام ، جمربوط به والیت مطلقه فقیه جداً جا

رهبری در مکتوبات و یا سخنرانی های خود ، به بحث والیت مطلقه فقیه تاکید داشته اند و مباحثی در این زمینه مطرح نموده اند 

« چنین می فرمایند : »مراد از والیت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است به عنوان مثال ایشان در توضیح و تبیین »والیت مطلقه فقیه

که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه 

را از شر دشمنان اسالم و مسلمین حفظ طبقات جامعه اسالمى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسالمى 

نماید، و از نظام جامعه اسالمى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و 

ع و آزادى وسائل پیشرفت و شکوفائى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و مناف

بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، 

)رستمی پور، باید در هر مورد که الزم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسالمى اتخاذ کند و دستورات الزم را صادر نماید

. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسالم و مسلمین است، در صورت تعارض با (21:1397

( ایشان 13، ص 63اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، «)اجوبه االستفتائات ، س

مختلف والیت مطلقه فقیه پرداخته اند از جمله اینکه همواره تالش کرده اند تا به همچنین در فرمایشات متعدد دیگری به ابعاد 

شبهاتی که در این زمینه توسط بدخواهان و دشمنان نظام اسالمی مطرح می شود پاسخ گویند که در پایان این پاسخ به دو مورد از 



 

1992 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
ششم

 ،
شهریور

1401
 

ی فقیه« که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که لقهاین پاسخ ها اشاره می کنیم : »بعضیها خیال میکنند که این »والیت مط

مو قوانین را العنان است و هر کار که دلش بخواهد، میتواند بکند! معنای والیت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبهرهبری مطلق

مو بخواهند قانونی را که معتبر است موبهاندرکاران امور اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤوالن و دست

جایی که مسؤوالن ای را باز کرده و گفته آنطور است. قانون اساسی راه چارهعمل کنند، دچار مشکل میشوند. قانون بشری همین

ر نمیتوانند بکنند کاامور در اجرای فالن قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه میشوند و هیچ

رهبری مرجع است. زمان  -طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند مجلس هم این -

هایی داشتیم، به امام نامه مینوشتیم و ایشان اجازه وقت رئیس جمهور بودم و جایی که مضیقهطور بود. بنده خودم آنامام هم همین

جا مضیقه وجود دارد، شما بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه مینویسند که در این میدادند.

کار را بکند، آن اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبری بررسی و دقّت میکند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این

صورت معضل مهمّ کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود. این معنای والیت ه بهرا انجام میدهد. جاهایی هم ک

یدار با جمعی از د)«.مطلقه است، والّا رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند

ای را امام بیان کردند: والیت یک جمله» ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703، دانشجویان قزوین

ای با مغالطه خواستند این قضیه را به نحوی مشوب کنند و یک معنای غلط و تفسیر غلطی بدهند. گفتند ی فقیه. یک عدهمطلقه

ای، مهار کنده شدهی قوانین است؛ مثل یک اسبِ معنای والیت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسالمی، مطلق از همه

هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، میتواند بکند. مسئله این نبود، این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به 

بیانات در دیدار دانشجویان )«.ی رهبری استرعایت اصول، به رعایت مبانی، به رعایت جزئیات احکام شرعی مقید بود؛ و این وظیفه

. بنابراین، تاکید بر اهمیت و نقش جایگاه والیت و  http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597رمانشاه، ک

 رهبری جامعه در اندیشه آیت اهلل خامنه بسیار مهم و قابل توجه است. 

ت و تا روز قیامت استمرار دارد و از آن جا که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسمانی اسمقام معظم رهبری تصریح دارند         

ی اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت طبقات جامعه ی امور جامعه است، لذا همهدین حکومت و اداره

قرار و از  ی اسالمی پاسداری نموده و عدالت را در آن براسالمی را از شر دشمنان اسالم و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه

والیت  لذا، د.ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کن

باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقالیی وجود دارد که در قانون اساسی فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می

مسلمانان باید از اوامر والیی و دستورات  همهت. ایشان پیرامون قلمرو والیت فقیه معتقداند ن بیان شده اسجمهوری اسالمی ایرا

 .شود چه رسد به مقلدین آنانحکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می

یت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است ای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والبر
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-https://farsi.khamenei.ir/newsد)که متصدی منصب والیت از راههای قانونی شناخته شده به مقام والیت رسیده باش

content?id=27304.) 

مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد احکام والیی و انتصابات صادره از طرف ولی امر همچنین،            

اجرای حدود )مثل حد زنا و سرقت(  .و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند

یارات ولی فقیه در مواردی که تصمیمات و اخت .در زمان غیبت هم واجب است، و والیت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد

مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد 

های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسالم و ی رسانهاداره .امت، مقدم و حاکم است

ی اسالمی و حل مشکالت آن و ن و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعهمسلمی

البته شایان ذکر است  .شوداتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده می

رات خود را بر اساس قلمرو صالحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده ی ولی فقیه در صورتی که دستومایندهن

در مفاهیم اسالمی چیزی به عنوان والیت اداری )به معنای لزوم اطاعت از ت. است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیس

امر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری دستورات مقام باالتر بدون حق اعتراض( وجود ندارد، ولی مخالفت با او

در مواردی که نظر ولی  .ولی فقیه، والیت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین)ع( دارد البته .صادر شده باشد جایز نیست

اموری که به عموم مسلمانان ارتباط ی کشور و فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختالف، در مسایل مربوط به اداره

دارد باشد، مثل دفاع از اسالم و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل 

-https://farsi.khamenei.ir/newsد)فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نمای

content?id=27304 بنابراین، جایگاه و اهمیت رهبری و والیت فقیه در اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای نشان میدهد که .)

 وجود رهبری از ارکان قوام جامعه اسالمی خواهد بود. 

 

 جایگاه دولت در اندیشه آیت اهلل خامنه ای پیرامون حکومت اسالمی -5

ی حکومت اسالمی در اندیشه آیت اهلل خامنه ای بسیار مهم بوده و پرداختن به ابعاد وجود دولت اسالمی به عنوان رکن اجرای        

در دیدگاه آیت اله خامنه ای در فرآیند پنج مرحله ای تحقق کامل اهداف انقالب اسالمی )انقالب آن شایان توجه جدی خواهد بود. 

دولت اسالمی سومین و مهم ترین گام در این فرآیند است  اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن اسالمی(،

دولت اسالمی متشکل از مجموعه نهادها و کارگزاران و نه صرفا قوه مجریه  در واقع، که از نظر ایشان تاکنون شکل نگرفته است.

ی« می باشد. سازه فکری است و آنچه عمال دولت را متصف به اسالمی بودن یا نبودن آن می نماید »عملکرد و جهت گیری اسالم

در روند تحقق دولت اسالمی، شریعت مقدس اسالم است که مفسر وظایف، ارزش ها، جهت گیری ها و اهداف حاکم بر دولت 
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اسالمی می باشد. حکمرانی موفق رسول اکرم )ص( و امام علی )ع( در دولت نبوی و علوی، الگوی آرمانی تحقق دولت اسالمی 

مردم، کارگزاران و نهادها از ارکان اصلی دولت اسالمی هستند که بدون همراهی آنها عمال  .سالمی استدر بافت نظام جمهوری ا

امکان تحقق دولت اسالمی وجود ندارد. مردم در نظام اسالمی نقش تعیین کننده داشته و رای و انتخاب آنها به مثابه امانت الهی 

ی، اخالقی و رفتار اسالمی کارگزارن و نهادها، سنجه و تراز دولت اسالمی است و صیانت از آن، واجب شرعی است. سالمت اعتقاد

در دیدگاه مقام معظم رهبری دولت به معنای مجموعه کارگزارن و نهادهای حکمرانی اطالق می (. 11:1397د)محمدی، خواهد بو

(. 1379/ 12/09ر، رهبری و همه« )بیانات شود: »دولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا؛ یعنی قوای سه گانه، مسئوالن کشو

آنچه در این دیدگاه معرّف دولت اسالمی از سایر دولت ها است، رفتار کارگزاران و کارکردی است که دولت اسالمی دنبال می کند: 

با نظام های بین »معنای شعار دولت اسالمی این است که ما می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار 

 06/ 08المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسالمی نزدیک تر کنیم. این شعار، بسیار با ارزش است« )بیانات 

(. مقام معظم رهبری در جایی دیگر نیز از همین منظر دولت اسالمی را تعریف می نمایند: »تشکیل دولت اسالمی به معنای 1384/

 .(1379/ 09/  12.. تشکیل منش و روش دولتمردان یعنی ماها به گونه اسالمی...« )بیانات حقیقی. 

در دیدگاه مقام معظم رهبری، اسالم یک دین سیاسی است و دولت نمی تواند نسبت به آموزه های اسالمی، انفعالی رفتار          

باشد: »آن عاملی که در اسالم ضامن اجرای احکام است، حکومت کند بلکه در واقع، دولت باید مجری احکام و آموزه های اسالمی 

(. در این دیدگاه همچون امام ره بر تمیز بین اسالم حقیقی و اسالم 1378/ 01/ 16اسالمی و حاکمیت احکام قرآن است« )بیانات

است. از یک دوره کتاب حدیث متعارف تاکید می شود: »نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر 

که حدود پنجاه کتاب است..سه چهار کتاب مربوط به عبادات. .مقداری از احکام هم مربوط به اخالقیات است؛ بقیه همه مربوط به 

در دیدگاه مقام معظم رهبری تشکیل  .(11: 1387اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است«) امام خمینی ره، 

ساخت دولت صرف نظر از ماهیت و ذات آن، یک ضرورت اجتماعی به شمار می آید و انسان ها ناگزیرند برای پیشبرد امورات و 

و انه ال بد للناس من امیرٍ برٍ او » زندگی فردی و اجتماعی تن به دولت دهند. ایشان با استناد به حدیث منسوب به امیرالمومنین )ع(

« وجود حکومت در جامعه را یک ضرورت اجتماعی، طبیعی و انسانی بیان می کنند و معتقدند جامعه در درجه اول به یک فاجرٍ

یجاب می کند و مسأله خوب و بد بودن وی مسأله بعدی است اداره کننده و مدیر احتیاج دارد که این را ضرورت زندگی انسان ا

به نظر می رسد سومین مبنایی که تشکیل دولت اسالمی را در دیدگاه مقام معظم رهبری توجیه می کند  .(1360/ 02/ 29)بیانات 

ی فرمایند: »ما فرقمان با بقیه لزوم تحقق حیات طیبه اسالمی است. ایشان این امر را از اهداف تغییر رژیم پهلوی بیان می کنند و م

گروه هائی که در کشورهای مختلف می آیند یک رژیمی را تغییر می دهند. .. این است که ما آمدیم تا حیات طیبه اسالمی را برای 

 .(1387/ 06/ 19کشورمان و برای مردممان بازتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم « )بیانات 

تنها دولت اسالمی بلکه اساس و بنیان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی را برگرفته از مکتب مقام معظم رهبری، نه           

حضرت علی )علیه السالم( می دانند: »انقالب اسالمی الگو و نمونه خود را از امیرالمومنین گرفت و نظام جمهوری اسالمی به وجود 

https://hawzah.net/fa/Article/View/98347/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C#Text266430
https://hawzah.net/fa/Article/View/98347/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C#Text266430
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ی آید که این الگوگیری به معنای همسانی و همترازی با حکومت و حکمرانی (. البته از بیانات ایشان برم1380/ 01/ 01آمد « )بیانات 

از مجموعه  .(1370/ 01/ 16علوی نیست؛ بلکه جهت گیری جامعه و مسئولین نظام اسالمی در این راستا حائز اهمیت است )بیانات 

می نکاتی استنباط می شود: اول آنکه نظام اسالمی، بیانات آیت اهلل خامنه ای در رابطه با نظام سیاسی اسالم و به تبع آن دولت اسال

 04(. دوم آنکه حکومت اسالمی برای دنیا حرف نوئی دارد )بیانات 1378/ 06/ 10بیّنات، واضحات و امر و نهی هایی دارد )بیانات 

(. با توجه به 1379/ 02/ 23( و سوم آنکه، نظام اسالمی برآمده از انقالب، از شرق و غرب الگو نگرفته است )بیانات 1378/ 11 /

این نکات می توان ویژگی های ایجابی و سلبی خاصی برای دولت اسالمی متصور شد که وجه تمایز دولت اسالمی از دولت غیر 

ژگی هایی هستند که به مثابه شرط الزمه برای تحقق دولت اسالمی ضروری است. ابتنای ویژگی های ایجابی: ویت: اسالمی اس

(، اهتمام توأمان دولت به امر مادی و معنوی )بیانات 1374/ 09/ 16والیت الهی، حکمرانی مبتنی فقه اسالمی )بیانات  دولت بر پایه

(، تکریم 1378/ 01/ 16(، صیانت از حقوق مردم )بیانات 1378/ 01/ 16(، ضمانت درونی داشتن دولتمردان )بیانات 1377/ 02/ 02

( از جمله ویژگی های 1369/ 07/05(، سوق دادن مردم در مسیر رشد و تعالی )بیانات 1378/ 06/ 10شأن و مقام انسان )بیانات 

ویژگی سلبی: ویژگی هایی هستند که با حاکم شدن بر دولت، مانع تحقق دولت اسالمی و به تبع آن اهداف انقالب  .ایجابی است

نگاه مادی به مقام و منصب، مسئولیت را به مثابه غنیمت  اسالمی می شوند. از اینرو مسئوالن باید از این ویژگی ها مبرا باشند.

(، رشوه گیری، فساد اداری، ویژه خواری، کم کاری، 1369/ 03/  10(، زورگویی، قانون گریزی )پیام 1371/ 10/ 17پنداشتن )بیانات 

 .مله این ویژگی ها هستند( از ج1384/ 05/ 28بی اعتنایی به مردم، میل به اشرافی گری، حیف و میل بیت المال )بیانات 

یک. شاخص اعتقادی و اخالقی: شاخص اعتقادی دولت در اندیشه آیت اهلل خامنه ای شاخص هایی دارد که عبارت اند از:           

و اخالقی به ویژه در مسئوالن رده های باال از مهم ترین مشخصه های دولت اسالمی است که از نظر مقام معظم رهبری مشتمل بر 

سالمت اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت عملکردی ناشی از اعتقاد و نگاه درست به حقایق جامعه است. در این دیدگاه، منبع 

تشخیص سالمتی سه گانه مذکور، عالوه بر منابع اسالمی، همسویی با رهنمودها و موضع گیری های امام خمینی )ره( است )بیانات 

شاخص دوم از نظر آیت اهلل خامنه ای خدمت به خلق است که از آن به »گفتمان اصلی دولت دو. خدمت به خلق:  .(1392/ 06/ 06

اسالمی« تعبیر و آن را فلسفه وجودی تشکیل دولت اسالمی بیان می کنند. ایشان در خدمت به مردم دو نکته را خاطر نشان می کنند 

که باید از فرصت های نامحدود آن استفاده کرد. نکته دوم که باید مدنظر قرار گیرد: نکته اول محدود بودن دوره خدمت است 

جهادی کار کردن است که از نظر ایشان این امر به منظور بی قانونی نیست بلکه به معنای عبور از موانع، انجام کار با شوق و فراموش 

ولت اسالمی از نظر ایشان عدالت سه. التزام به عدالت: سومین شاخص د .(1392/ 06/ 06نکردن آرمان ها و جهت است )بیانات 

است. عدالت در دیدگاه ایشان، اساس پیشرفت و پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه ای را خواهد داشت که تمدّن پرجلوه غرب، 

 ( و عدالت در منظومه فکری ایشان به قدری اهمیت دارد که می فرمایند: »جامعه1392/ 06/ 06امروز به آن دچار شده است. )بیانات 

اسالمی باید دنبال عدالت هم برود و اگر عدالت نیست، آن را تأمین کند. اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد که یکی نقطه عدل و یکی 

 10/10نقطه ظلم است و هر دو هم غیر اسالمی هستند، اسالم به آن نقطه عدل، و لو غیر اسالمی است، توجّه موافق دارد« )بیانات 
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اقتصادی و مبارزه با فساد: شاخص چهارم سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد است. از نگاه مقام معظم رهبری  چهار. سالمت .(1373/

با توجه به اینکه منصب های حکومتی، جایگاه قدرت و منابع مالی است؛ باید جلو وسوسه های نفسانی را گرفت. مسئولین رده 

مدیریّت آن هاست، نظارت کنند و نگذارند در یک گوشه ای ناسالمتیِ های باال باید بر سرتاسر دستگاهی که تحت اشراف و 

(. ایشان به صراحت می فرمایند: »در نظام اسالمی، چیزی که به شدّت با آن مقابله می 1392/ 06/ 06اقتصادی به وجود آید )بیانات 

اهلل خامنه ای باید قانون گرایی را در جامعه پنج. قانون گرایی: به اعتقاد آیت  .(1372/ 05/ 12شود، رسوخ فساد است« )بیانات 

نهادینه کرد. به عبارتی، قانون به منزله ریل است و در صورتی فقدان قانون صواب باید قانون معیوب را تا زمان اصالح اجرا کرد 

ظر بر کار شش. حکمت و خردگرایی: مسئله حکمت و خردگرایی به مثابه شاخص دولت اسالمی نا .(1392/ 06/  06)بیانات 

کارشناسی و استفاده از ظرفیت باالی کارشناسان در بخش های مختلف، مطالعه درست، مالحظه جوانب و آثار و تبعات یک اقدام، 

هفت. تکیه بر ظرفیت درون زای کشور: هفتمین شاخص  .(1392/ 06/ 06و حتّی گاهی مالحظه تبعات یک اظهارنظر است )بیانات 

بر ظرفیت های درونی کشور است. به اعتقاد ایت اهلل خامنه ای، تکیه به ظرفیّت درون زای کشور به دولت اسالمی اتکای دولت 

معنای آن نیست که از امکانات بیرون از کشور و محصوالت خارجی استفاده نشود، بلکه منظور این است که مسئوالن امید صرف 

به ظرفیت درونی و بهره برداری خردمندانه از آن ها به ویژه زمینه  به ظرفیت های بیرونی نداشته باشند. ایشان، شناسایی و توجه

 .(1392/ 06/ 06های اقتصادی و فرهنگی را کلید حل مشکالت کشور می دانند )بیانات 

استنباط می شود که حکومت ها و در ذیل آن دولت اسالمی نباید نسبت به تربیت معنوی  یناز بیانات مقام معظم رهبری چن        

فراد تحت حاکمیتشان بی تفاوت باشند. در نگاه ایشان حکومت همچون خانواده است که در زمینه معنویت و رشد فضیلت های ا

(. و در این زمینه مسئوالن را به برنامه ریزی برای رشد اخالقیات 1381/ 11/ 15اخالقی اعضای خود مسئولیت هایی دارد )بیانات 

ئوالن می فرمایند: »به جوانان ما مناعت طبع و عفّت اخالقی و اطمینان به نفس و اعتماد به جوانان رهنمون کرده و خطاب به مس

خود و صداقت و شجاعت بیاموزید؛ در آن ها اراده پوالدین و انضباط اجتماعی و وجدان کاری به وجود آورید؛ بعد هم برایشان 

(. ایشان در پاسخ به شبهه ای که آیا دولت وظیفه ای در رساندن 1380/ 02/ 12برنامه ریزی کنید. این کارها شدنی است« )بیانات 

مردم به بهشت دارد به صراحت نظر مثبت می دهند و تفاوت حاکم اسالمی را با دیگر حکام در همین مسئله می دانند که حاکم 

ری بودن تمایل انسان ها به اسالمی می خواهد کاری کند که مردم به بهشت و سعادت حقیقی و اُخروی برسند. و با توجه به فط

سعادت، دولت اسالمی را موظف می دانند که در این راستا، روند امور را تسهیل کند. البته این هدایت نباید مالزم با فشار و تحمیل 

ای وظایف در دیدگاه آیت اهلل خامنه در واقع،  .(1393/ 02/ 23باشد و این وظیفه ریشه در سیره امیرالمؤمنین )ع( دارد )بیانات 

/  28اقتصادی دولت و پرداختن به امور اقتصادی مردم از اوجب واجبات حکومت هاست که باید مورد اهتمام قرار گیرد )بیانات 

(. آیت اهلل خامنه ای تأکید دارند که باید اصول اقتصادی مدنظر امام )ره( استخراج و عملیاتی شوند. ایشان برخی از اصول 1380/ 02

شات امام )ره( را استقالل در اقتصاد ملی، تکیه به خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات واضح در فرمای

محروم، مقابله با فرهنگ ظالمانه سرمایه داری و احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار، هضم نشدن در اقتصاد جهانی 
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(. همچنین در راستای این اصول، دولت را به ایجاد 83-79: 1383؛ و همچنین نک: امام خمینی، 1392/ 03/ 14برمی شمارند )بیانات

(. 1381/ 02/ 11اشتغال، مبارزه با فساد و باز کردن گره های امور معیشت مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور ملزم کرده اند )بیانات 

چالش هایی که جمهوری اسالمی با آن ها روبرو بوده است، رهبر معظم در سال های اخیر با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و 

انقالب بر اقتصاد مقاومتی به عنوان یک تکلیف تاکید کرده اند. ایشان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را تقویت تولید داخلی بیان می 

سانی، طبیعی، امکانات جغرافیایی و موقعیّت (. نگاه به ظرفیت های درونی کشور اعم از امکانات ان1394/ 02/ 09کنند )بیانات 

( و همچنین کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی آن با فعالیت های اقتصادیِ درآمدزای دیگر 1392/ 08/ 12منطقه ای )بیانات 

اد، جدی (. توجه به بخش خصوصی و جایگاه مردم در اقتص1391/ 05/ 03همچون صنایع دانش بنیان را پیشنهاد می کنند )بیانات 

(، انضباط 1390/ 05/ 26گرفتن معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور به بخش خصوصی، شفاف سازی اطالعات )بیانات 

  .(1385/ 03/ 29اقتصادی، اصالح قوانین، ثبات، شفافیت و انسجام آن ها را از عوامل رونق اقتصادی بیان می کنند )بیانات 

بری دولت اسالمی عالوه بر وظایف فوق الذکر، وظایف فرهنگی را نیز برعهده دارد. ایشان در در اندیشه مقام معظم ره            

این رابطه می فرمایند: »آیا ما به عنوان دولت اسالمی می توانیم هدایتِ فرهنگی جامعه خودمان را رها کنیم؟ قطعاً نه، جزو وظائف 

یما، وزارت ارشاد، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را دستگاه (. و در این راستا صدا و س1388/ 06/ 16ماست« )بیانات 

های خدماتیِ هدایتی حکومت قلمداد می کنند که باید از ابزارهای هدایت بهره بگیرند تا مردم متدین بار بیایند و به مبانی دینی 

الزم برای سریان و جریان اندیشه درست و  (. در واقع وظیفه دولت در این امر را بسترسازی1388/ 06/ 16معتقد بشوند )بیانات 

(. ایشان در جای دیگری در رابطه به وظیفه سنگین مسئوالن در امور فرهنگی 1386/ 04/ 09اخالق فاضله در کشور می دانند )بیانات 

آنچه که مردم را می فرمایند: »نظام اسالمی نمی تواند نسبت به فرهنگ و اخالق مردم خود بی تفاوت باشد.. . نظام اسالمی از 

منحرف و گمراه می کند، رنج می برد. این روش پیامبر گرامی است و نظام اسالمی همان روش را باید داشته باشد... دستگاه های 

ایشان باز کردن بندهای اختاپوس فرهنگیِ  .)1381/ 06/12ما، بخصوص دستگاه های فرهنگی، وظیفه سنگین تری دارند« )بیانات 

اهتمام (. 1385/ 03/ 29وسیله غرب از دست و پای جامعه را جزو کارکردهای اصلی دولت اسالمی می دانند )بیانات تحمیل شده به 

دولت اسالمی به حقوق سیاسی مردم و تالش برای ایفای حقوق شهروند از جمله وظایف سیاسی می باشد. در عرصه سیاست 

 «اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّارِ و رُحَمآءُ بَینَهُم» می باید به آن پایبند باشد اصلخارجی، اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری که دولت اسال

( و از قرآن و سنت نبوی گرفته شده 365، ص12:ج 1378است. در واقع این اصل ریشه در تفکر امام خمینی)ره( دارد)امام خمینی، 

و با برادران مسلمان بنای بر دوستی و برادری دارد. و  است. طبق این اصل دولت اسالمی با دشمنان و استکبار سرِ آشتی نداشته

پایبندی نظام جمهوری اسالمی به دفاع از مظلوم صرف نظر از دین و آیین او، از جمله دفاع از جبهه مقاومت شیعه در لبنان و 

حمایت از انتفاضه فلسطین  ( تا جایی که1394/ 05/ 26همچنین حمایت از مقاومت فلسطینیان سنی را خاطر نشان می کنند )بیانات 

(. به 1380/ 02/ 04و مبارزه با صهیونیسم را از ارکان اصلی سیاست های راهبردی جمهوری اسالمی ایران برمی شمارند )بیانات 

امنیت در همه حکومت ها و نظام های البته  .(1384/ 06/ 08نظر ایشان مبارزه با سلطه یکی از وظایف دولت اسالمی است )بیانات 
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یاسی از نیازهای اساسی است زیرا وجود آن باعث استحکام و استمرار جامعه می شود. در دیدگاه مقام معظم رهبری برقراری س

امنیت در همه ابعاد آن بر عهده دولت اسالمی است: »امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی جزو وظایف ما است؛ جزو وظایف جمهوری 

(. اگرچه میزان امنیت امری نسبی است؛ اما به باور ایشان مردم 1394/ 02/ 06کنیم« )بیانات  اسالمی است؛ نمی توانیم اینها را رها

 28باید امنیت جان، مال، فرزندان، ناموس و امنیت در فکر، عقیده، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادیشان را احساس کنند )بیانات 

/02 /1380). 

وسیع و مباحث فروانی را در بر می گیرد، وظایف اجتماعی دولت اسالمی از نظر آیت  از آن جا که وظایف اجتماعی گستره          

(، نهادینه کردن عدالت اجتماعی، 1384/ 06/ 08اهلل خامنه ای را می توان چنین بیان کرد: گسترش علم، دانایی و آزاداندیشی )بیانات 

(، صرفه جویی و جلوگیری از اسراف 1394/ 03/ 14)بیانات  طرف داری از محرومان و دوری از خوی اشرافی گری و تجمّل گرایی

(، پرهیز از 1388/ 01/ 01در سطح ملی و پرهیز جدی از مصرف بی رویه مانند انجام سفرهای بیهوده و تجمالت اداره ها )بیانات 

ق دادن مردم به سمت قناعت، (، سو1381/ 02/ 11هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیرالزم و تشریفاتی )بیانات 

(، توجه جدی به مسئله 1381/ 09/ 15اکتفا و به اندازه ی الزم مصرف کردن و اجتناب از دعوت به زیاده روی و اسراف )بیانات 

اندن آب و هوا، نگاه به مسئله غبار و دود، نگاه به مسئله هوا و آب سالم، نگاه به محیط زیست سالم، نگاه به مسئله جنگل ها و گنج

(، رسیدگی به امور بازنشستگان 1393/ 11/  01(، ترویج ورزش همگانی )بیانات 1389/ 12/ 17آن ها در متن برنامه ها )بیانات 

دولت اسالمی به عنوان گام سوم از فرآیند پنج مرحله ای تحقق کامل انقالب اسالمی دارای اهداف لذا،  .(1376/ 04/ 25)بیانات 

وعی همان اهداف انقالب اسالمی و خاستگاه اولیه انقالب هستند. در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای یکی از این گسترده ای است که به ن

(. البته ایشان در جای دیگری عدل را جزو اهداف میانی برشمرده 1384/ 02/ 18اهداف اصلی ایجاد جامعه عادالنه است )بیانات 

 10این هدف میانی است؛ هدف نهائی عبارت است از رستگاری انسان« )بیانات اند و می فرمایند: »قطعاً عدل هدف است، منتها 

(. ایشان از رستگاری انسان ها تعبیر به حیات طیبه می کنند که ریشه ای قرآنی دارد. از نظر آیت اهلل خامنه ای وقتی یک 1389/ 09/

ی، انسان های مؤمن و برخوردار از اخالق واالی الهی ملت، هم از نظر مادّی و زندگی روزمرّه برخوردار باشد و هم از جهت معنو

هدف اصلی دیگر  .(1374/ 07/ 22در آن زندگی کنند حیات طیبه محقق شده است که ثمره و هدف نهایی انقالب است )بیانات 

نیز به شمار می  دولت اسالمی فراهم ساختن مقدمات تشکیل جامعه اسالمی است که از طرفی، گام چهارم از فرآیند انقالب اسالمی

آید. جامعه برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه و جامعه 

(. باید 1390/ 07/ 24ای بدون سکون، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ در واقع حاصل تشکیل دولت اسالمی است )بیانات 

نظر ایشان تحقّق این اهداف، تدریجی است و باید برای آن تالش و مجاهدت کرد: »نظام اسالمی، یک نظام پیش توجه داشت که از 

 22ساخته مثل خانه های پیش ساخته نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را باال برد« )بیانات 

/12 /1379). 
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رگزاران و نهادها ارکان سه گانه دولت اسالمی مدنظر آیت اهلل خامنه ای هستند. در این راستا، به نظر می رسد، مردم، کا            

هر یک از این رکن ها وظایف و مأموریت هایی بر عهده دارند و چنانچه از مسیر حقیقی و اسالمی فاصله بگیرند قاعدتاً کارکرد 

اهی مردم، کارگزاران دولتی و نهادها در مسیر اهداف انقالب دولت اسالمی نخواهد بود. ساخت دولت اسالمی مشروط به همر

در منظومه فکری آیت اهلل خامنه ای، هویّت جمهوری اسالمی که مقدمه ای برای تشکیل دولت اسالمی محسوب می  .اسالمی است

ایمانی و نه قرارداد اجتماعی است شود مبتنی بر مردم ساالری است. در دیدگاه ایشان، مردم ساالری مبتنی بر مبانی دینی، اعتقادی و 

(. ایشان برای مردم هم در تشکیل و 1382/ 02/ 22و این امر وجه تمایز مردم ساالری دینی از دموکراسی غربی می باشد )بیانات 

نانکه هم استمرار دولت اسالمی نقش اساسی قائل هستند و معتقدند در انقالب اسالمی، مردم نقش خود را به خوبی ایفا کردند. چ

 03/ 14اگر آراء و حضور مردم نبود و خواست آن ها محقق نمی شد؛ اساسا نظام حمهوری اسالمی تشکیل نمی شد )بیانات 

؛ 1369/ 09/ 14(. در واقع ایشان همچون امام خمینی )ره( معتقدند مردم ولی نعمت کارگزاران در نظام اسالمی هستند )بیانات 1378/

آیت اهلل  .(1380/ 03/ 14قش تعیین کننده دارند: »در نظام اسالمی، مردم تعیین کننده اند« )بیانات ( و ن38ص 18: ج1378خمینی، 

( و بر 1384/ 01/ 01خامنه ای حق انتخاب مدیر و نقش داشتن در امور کشور را، از جمله حقوق آحاد ملت می دانند )بیانات 

(. می توان 1392/ 03/ 22دم در عرصه های مختلف تأکید دارند )بیانات حضور حدّاکثری، عمومی، یکپارچه، پرشوق و امیدوارانه مر

گفت در نگاه ایشان رابطه مردم و نظام اسالمی یک رابطه دوسویه است؛ از یک سو، پشتیبانی دل ها و احساسات مردم از مسئوالن، 

( و از 1381/ 12/ 06یان می کنند )بیانات ( و آن را قوام نظام جمهوری اسالمی ب1385/ 08/ 19پشتوانه حرکت آن هاست )بیانات 

 09/ 24سوی دیگر بنای جمهوری اسالمی را بر اعتماد کردن به مردم و اعتقاد نظام اسالمی به مشارکت مردم می دانند )بیانات 

بت از آراء مردم، به باور آیت اهلل خامنه ای، رأی مردم به مثابه امانت و هیچ کس حق خیانت در آن ندارد. از اینرو مراق .(1387/

(. حضور مردم و نقش آفرینی 94/ 06/ 18واجب شرعی و نتیجه آن نیز بسان حق الناسی است که باید از آن صیانت کرد )بیانات 

آنها مهم ترین رکن در تحقق دولت اسالمی است: »ما مسؤوالن، بدون حمایت مردم چیزی نیستیم و نمی توانیم کاری بکنیم« 

(. آیت اهلل خامنه ای اهمیت رأی مردم را برگرفته از قانون اساسی و همچنین تعالیم و راهنمایی های امام )ره( 1380/ 11/05)بیانات

(. به باور ایشان، سیره امام خمینی )ره( مبنی بر تأکید بر برگزاری رفراندوم درباره اصل و کیفیت 1380/ 03/ 14می دانند )بیانات 

اسی، انتخابات ریاست جمهوری و چند ماه بعد انتخابات مجلس که همگی در همان سال اول نظام، انتخابات خبرگان و قانون اس

 .(1378/ 03/ 14پیروزی انقالب برگزار شدند همگی دلیلی بر اعتقاد واقعی و راسخ امام )ره( به آراءِ مردم است )بیانات 

اسالمی کردن دولت ایفاء می نماید و اساساً بدون توجه  در نگاه مقام معظم رهبری رکن کارگزاری دولت، نقش مهمی در روند       

به رکن کارگزاری نمی توان تحقق دولت اسالمی را متصور شد. بیشترین الگوپذیری از حکمرانی امام علی )ع( در راستای تحقق 

ه در دنیای مدرن، ساختارها دولت اسالمی برای کارگزاران و آن هم در ابعاد مختلف اعتقادی، اخالقی و رفتاری است. با این قید ک

و نهادهای سیاسی و اجتماعی مظروف رفتار کارگزاران دولتی می باشند و عمالً تصورات و تصدیقات کارگزاران دولت است که 

رفتار و جهت دهی نهادها و ساختارها را تعریف و شکل می بخشد. به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای، کارگزاران در دولت اسالمی باید 
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سالمت  .(16:1398)فتاحیان:در، اخالق و رفتار خود را منطبق با شریعت اسالم و منبعث از الگوی آرمانی دولت علوی )ع( کننباو

اعتقادی کارگزاران: در اندیشه مقام معظم رهبری باور اسالمی کارگزاران، منشا عمل و گفتار آن ها بوده و بسیار حائز اهمیت است. 

از اینرو به باور ایشان، از الزامات مسئولیت در دولت اسالمی اعتقاد قلبی داشتن به اصول قانون اساسی و آرمان های جمهوری 

جایی که از نظر ایشان اشغال پستی توسط کارگزاری که به این موارد اعتقاد و باور قلبی نداشته باشد حرام است:  اسالمی است. تا

»اگر کسی در نظام جمهوری اسالمی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمان های نظام جمهوری اسالمی را آن گونه که امام 

سم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است... بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تج

اما نمی تواند مسؤول باشد؛  -مانعی ندارد  -اگر یک مسؤول عقیده ای غیر از این دارد، می تواند شهروند جمهوری اسالمی باشد 

خامنه ای، سالمت اعتقادی، اخالقی و عملکردی به اعتقاد آیت اهلل  .(1380/ 08/ 08بخصوص در مسؤولیت های باال« )بیانات 

کارگزاران دولت اسالمی مهم ترین سنجه در ارزیابی دولت اسالمی می باشد. از منظر ایشان، امام راحل )ره(، مفسِّر و عینیّت یافته 

ی است. از اینرو طراز کارگزار دولت اسالمی در دوره معاصر است که مورد وفاق و قبول سالیق و برداشت های مختلف اسالم

تاسی از ایشان در امر حکمرانی، شاخصی برای شناخت مبانی و ارزش های انقالب اسالمی است: »اوّلین شاخص دولت اسالمی، 

سالمت اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت عملکردی که  -بخصوص در مسئوالن رده های باال -شاخص اعتقادی و اخالقی است 

که حاال ممکن است از منابع اسالمی،  -به حقایق جامعه ناشی می شود.. .عالوه بر منابع اسالمی  از اعتقاد درست و نگاه درست

ما مجموعه رهنمودهای امام بزرگوار را داریم؛ امام، مورد اعتقاد و قبول و اذعان  -افراد گوناگونی تلقّی های مختلفی داشته باشند

ع گیری های امام، مجموعه رهنمودهای امام در اختیار ما است. این شد آن همه ما است. خب، مجموعه بیانات امام، مجموعه موض

مقام معظم رهبری در بعد ایجابی، امام خمینی )ره( را مصداقی از الگوی کارگزاران دولت اسالمی  .(1392/ 06/ 06شاخص« )بیانات 

اطعیت می داد، شجاعت می داد و استقامت می داد: می دانند: »سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او ق

باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همه حرکت های امام، خود را به معنای 

از کارگزاران حکومتی می (. و در بعد سلبی، شاه سلطان حسین صفوی را مصداقی 1392/ 03/ 14واقعی کلمه نشان داد« )بیانات 

دانند که دولتمردان باید از داشتن روحیات وی برحذر باشند: »آن روزی که شهر اصفهان در دوره شاه سلطان حسین مورد غارت 

قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودند که حاضر بودند مبارزه و مقاومت 

اما شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسالمی دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار مدیران و مسئوالنی بشود که کنند؛ 

جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری 

 .(1387/ 09/ 24اسالمی تمام خواهد بود« )بیانات 

مقام معظم رهبری در تبیین اخالق کارگزاران در دولت اسالمی آن ها را به اهتمام و تأسی از سیره سیاسی پیامبر اکرم )ص(            

و امام علی )ع( فرا می خواند: »پیامبر اسالم. ...که باید برای همه ما هم برای مسئوالن کشور، هم برای آحاد مردم اسوه و الگو باشد« 

(. و در جایی دیگر در این رابطه می فرمایند: »امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )علیه آالف التّحیّة و السّالم( 1370/ 07/ 05ات )بیان
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آیت اهلل خامنه  .(1388/ 9/ 15یک قله مرتفع است؛ هم برای حاکم اسالمی و حکومت اسالمی، هم برای هر فرد مسلمان« )بیانات 

اسالمی را این گونه معنا می کنند: »رفتار دینی یعنی گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم« ای)مدظله العالی( رفتار 

( و الگوی رفتاری کارگزاران دولت اسالمی را رفتار علوی )ع( می دانند: » باید رفتار علوی در میان ما 1388/ 01/ 02)بیانات 

ست که هیچ گونه آسیب و خطری این نظام را تهدید نخواهد کرد« )بیانات مسووالن نظام جمهوری اسالمی نهادینه شود. آن روز ا

01 /01 /1380 .)  

از آنجایی که هر نظام سیاسی و اجتماعی جهت پیشبرد اهداف و آرمان های خود باید نهادهای منطبق با اعتقادات خود را          

ب با رأی و نظر مردم نهادهایی چون مجلس خبرگان رهبری، شورای ایجاد کند، امام خمینی)ره( نیز از همان ابتدای پیروزی انقال

نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برخاسته از آموزه های دینی و مقتضیات زمانی و مکانی جمهوری اسالمی بود را 

می را به عهده داشته اند، ایجاد کردند. مقام معظم رهبری نیز در سال های پس از رحلت امام )ره( که مسئولیت رهبری نظام اسال

همواره از نهادهای قانونی کشور حمایت کرده اند: »بنده از تمام نهادهای قانونی کشور به جدّ دفاع می کنم. آنچه که در مورد 

اشخاص و شخصیت ها و نهادها برای من مهم است، دفاع از جایگاه و مسؤولیت آنها و کمک به حُسن انجام کارشان است« )بیانات 

یک. د: (. مهم ترین نهادها و ساختارهای دولت اسالمی را به شرح ذیل در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای می توان بیان کر19/04/1379

والیت فقیه و نهادهای وابسته: در اندیشه آیت اهلل خامنه ای، رهبر جامعه اسالمی در باالترین جایگاه مسئولیتی بوده و وظیفه خطیری 

. رهبری جامعه اسالمی در زمان غیبت امام معصوم بر عهده ولی فقیه گذاشته شده که در جمهوری (12:1386ظفری، )مرا بر عهده دارد

اسالمی نمود عینی و قانونی یافته است. به باور ایشان، والیت فقیه جایگاه مهندسی و حفظ جهت نظام اسالمی را دارد و باید از 

اینرو، والیت فقیه از طرفی یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت انحراف آن به چپ و راست جلوگیری کند. از 

کننده نیست و از طرفی نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت ندارد. زیرا کشور مسؤوالن اجرایی، قضایی و تقنینی دارد که همه 

لی نظام به سمت هدف های آرمانی و عالی باید پاسخگوی مسؤولیت های خود باشند. نقش والیت فقیه این است که از حرکت ک

دو. قوه مجریه و نهادهای مرتبط: قوه مجریه که در عرف سیاسی ایران  .(1383/ 03/ 14اش، پاسداری و دیده بانی کند )بیانات 

اصلی در  معموالً دولت نیز خوانده می شود جایگاه مهمی در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران دارد. در واقع یکی از ارکان

تشکیل دولت اسالمی، قوه مجریه است: »در نظام جمهوری اسالمی، ریاست جمهوری شأن مهمی است. بازوی اجرایی نظام، دولت 

جدای از نظام دیده شود  -قوه مجریه-(. ایشان خاطرنشان می کنند که نباید دولت 1380/ 03/ 18و رئیس جمهور است« )مصاحبه 

(. 1381/ 05/ 27صحنه کشور معرفی می کنند که هر گونه موفقیت آن، موفقیت نظام اسالمی است )پیام بلکه دولت را فعال اصلی در 

ایشان دستگاه اجرایی اسالمی  .(1383/ 06/ 04به عبارتی، هر کاری دولت انجام دهد چه خوب و یا بد، متعلق به نظام است )بیانات 

عقیده دارند که قوه اجرائی با اعمال نفوذ و قدرتی که داراست باید مظهر  را یکی از اهرم های استقرار عدالت بیان می کنند. و

حاکمیت اسالمی باشد به این معنا که در محدوده قوانین و اصول اسالمی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و مانع بغی و طغیان 

هوری بارها تذکر داده اند که همه باید این را آیت اهلل خامنه ای، در حفظ شأن ریاست جم .(1366/ 10/ 11و تعدی شود )بیانات 
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(. همچنین از آن جایی که این شخص با رأی 1385/ 07/ 18یک اصل بدانند که رئیس جمهور باید مورد تکریم قرار بگیرد)بیانات 

بوده است.  مردم انتخاب می شود و رئیس جمهور قانونی کشور است همیشه مورد احترام و حمایت جامع رهبری در همه دولت ها

( و کمک به دولت را یک وظیفه همگانی بیان می کنند و این امر را برگرفته از سیره امام در طول نزدیک به 1384/ 02/  11)بیانات 

( و هرگونه تضعیف نسبت به مسووالن نظام، به 1369/ 09/ 14یازده سال امامت پُربرکت و رهبری استثنایی ایشان دانسته )بیانات 

سه. قوه مقننه: قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از  .(1369/ 05/ 07را خیانت می دانند )بیانات ویژه دولت 

قوای مهم در کشور است که با قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون می تواند نقش ویژه ای در دولت اسالمی داشته باشد. 

قانون بگذارد و در مسائل کشور نظارت کند از مطالبات مقام معظم رهبری است )بیانات مجلسی که به وقت، به هنگام و درست 

(. ایشان بارها بر جایگاه ویژه قوه مقننه تاکید کرده اند و آن را یک رکن اساسی در کشور می دانند. در واقع قوه مقننه 1391/ 03/ 24

( و از آن به خانه ملت و تجلّیگاه 1391/ 03/ 07ی معرفی کرده )پیام را تبلور و انعکاس همه برجستگی ها و شاخص های نظام اسالم

عزّت ملی تعبیر کرده اند که می تواند تأمین کننده ی منافع عمومی و نشان دهنده عزّت اسالمی و عزّت ملی ما در دنیا باشد و از 

وند جایگاه بسیار مهم آن روشن تر می شود آن جا که مسئوالن با قوانین تصویب شده در مجلس می توانند حرکت کنند و پیش بر

(. ایشان خاطرنشان می کنند که مجلس باید در تراز انقالب باشد به این معنا که در همه حال منادی شعارهای 1382/ 09/ 25)بیانات 

(. همچنین »ایمان، 1371/ 03/ 07اصولی انقالب باشد و همچنین از راه و خطی که امام خمینی )ره( ترسیم کردند، پاسداری کند)پیام 

شجاعت، پیشگامی، ایستادگی بر مبانی نظام، ایستادگی در برابر دشمنان، روزآمدی و نوآوری، وحدت و انسجام ملی، کار و تالش 

 .( را نشانه های یک مجلس موفق بیان می کنند1391/ 03/ 07فداکارانه، به میدان آوردن همه ظرفیت های فردی و جمعی« )پیام 

 05ه قضاییه: به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای، »تمامیّت نظام جز به تمامیّت و کمالِ قوّه قضاییّه تحقّق پیدا نخواهد کرد« )بیانات چهار. قو

(. از نظر مقام معظم رهبری سازوکار قوّه قضائیّه در مقام یک رکن اساسی کشور در قانون اساسی پیش بینی شده که از 1381/ 04/

ن و اطمینان بخش است. به عنوان نمونه تعیین وظایف و تکالیف محول شده به این قوه در قانون اساسی جهات مختلف نیز متق

(. 1380/ 04/ 07تضمین کننده این معناست که دستگاه قضاء بتواند به وظیفه خود عمل کند که یک جهاد فی سبیل اهلل است )بیانات 

( و برای تحقق این اهداف 1371/ 10/ 23ین وظایف قوه قضاییه )بیانات ایشان اجرای حدود الهی و استقرار عدالت را مهم تر

(. دستگاه قضائی اسالم 1378/ 05/ 23متعالی، نظام قضایی اسالم را کارآمدترین وسیله بیان می کنند )انتصاب ریاست قوه قضاییه 

م خود، خودکفاست. به این معنا که نیازی ندارد برای را یکی از کارآمدترین دستگاه ها نام می برند که برای مواد قضائی یا قوانین الز

چنین اموری از دیگر نظام ها یا کشور و تمدّن دیگری وام بگیرد و قوانین آن ها را شبیه سازی کند زیرا در اسالم همه چیز پیش 

 07ر شکلی مقابله گردد )بیانات بینی شده است و تأکید می کنند قوانین باید طبق مقررات اسالمی تنظیم و آماده شود و با جرم به ه

(. ایشان شأن قوه قضائیّه را این می دانند که اگر به کسی در هر گوشه از کشور اسالمی ظلم شد، امیدوار باشد که با 1379/ 04/

باید (. مقام معظم رهبری تاکید می کنند که مسئوالن قضایی 1379/ 04/ 07مراجعه به دستگاه قضائی احقاق حق می شود )بیانات 

دولت اسالمی بنابراین،  .(1374/ 04/ 07شأن قضا و قضاوت را در نظام اسالمی درنظر بگیرند و کار خود را با آن بسنجند)بیانات 

)اسماعیلی، به عنوان مرحله سوم از فرایند تمدن نوین اسالمی، رسالت سنگینی در راستای ایجاد جامعه اسالمی بر عهده دارد
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همیت و جایگاه دولت اسالمی در این امر و عدم تحقق آن به صورت کامل در سال های پس از انقالب، . با توجه به ا(41:1398

ضرورت توجه به این مقوله آن هم در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای را دو چندان کرده است. اهمیت تشکیل دولت اسالمی، از این رو 

یند ترتّب دارد. در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای دولت اسالمی فراتر از است که این گام هدف میانی است و بر مراحل دیگر این فرآ

 د. قوه مجریه و شامل همه دستگاه ها، نهادها و مجموعه کارگزاران می باش

 گیرینتیجه -6

ای درباره حکومت اسالمی از ابعاد مختلف شایان توجه میباشد. در این اندیشه متعالی، سه آیت اهلل خامنهاندیشه سیاسی         

در نماید. جایگاه حاکمیت، نقش رهبری و جایگاه دولت نقش محوری داشته و تبیین زوایای مختلف موضوع را ممکن میعنصر 

باشد و بقیه ارکان از سازه اصلی هر نظام سیاسی می حاکمیت، نظریه کالنی به مثابه چارچوب وجایگاه  مقصود از این چارچوب، 

گیرد. به عنوان نمونه در نظام فعلی حاکم بر ایران، نظریه حاکمیت، »نظریه مردم ساالری قبیل رهبری و دولت مبتنی بر آن شکل می

میت و در چارچوب شرایط دینی/جمهوری اسالمی« است. نظریه رهبری نیز راس هرم هر نظام سیاسی است که مبتنی بر نظریه حاک

گیرد. به عنوان نمونه نظریه رهبری مبتنی بر نظریه مردم ساالری دینی در ایران کنونی »نظریه والیت مطلقه و ضوابط آن شکل می

فقیه« است. رهبری پس از تاسیس حکومت به دنبال تاسیس سازوکاری برای اداره امور و اجرای احکام و قوانین است که ساختار 

ری و سایر کارگزاران بدر این مسیر ویژگیهای ره تواند متفاوت باشد.های مختلف حاکمیتی و رهبری میازوکار در نظریهاین س

داقه توجه به ارکان مختلف حاکمیت با م دولتی در درجه بعدی تبیین کننده ابعاد حکومت اسالمی و کارکردهای آن خواهند بود. لذا،

ها و کارکردهای هر کدام قابل و ویژگیای پیرامون حکومت اسالمی آیت اهلل خامنهدر عناصر سه گانه یاد شده در اندیشه سیاسی 

 تبیین و تشریح خواهد بود.
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