تذکرات مهم :
-1متنهای قرمز رنگ حاشیه ی سمت راست این فایل ،که شامل تیترها و مطالب کمکی و ...است،خارج از بیانات استاد معظم میباشند  ،و با
سلیقه ی نگارنده  ،درج گردیده است ولذا اشکاالت احتمالی متنی و محتوایی و عدم تناسب آنها متوجه نگارنده است.
-2به دلیل اینکه متن حاضر پیاده شده ی سخنرانی است،جهت رسا شدن متنها ،کلمه یا جمالت افزوده شده به متن بیانات حضرت استاد روح،
را درون قالب [ ] قرار دادیم  ،تا مخاطبان محترم ،متن اصلی را از غیر اصلی تشخیص بدهند  ،همچنین در اضافه کردن این متنها سعی شده
است  ،درحد وسع ،به محتوا و مقصود بیان شده توسط استاد عزیزمان  ،پایبند باشیم.
 -3در این نوشتار  ،عین متن نامه و عین متن قانون اساسی بدون کم وکاست و بدون تغییر نقل گردیده است.
 -4پیشاپیش از وجود اشتباهات محتوایی و امالیی و یا تایپی  ،از محضر عزیزان ،پوزش میطلبم.

ـ ـــ ـــ ـــ بیانات 97/09/29
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سالمالله علیه

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجهم

دعای بیستم صحیفه ی سجادیه ،
بندهشتم:

َمدٍ
ُم صَلِّ َعلَی مُح َّ
ال َّله َّ

جعَلْ لِي یَدًا َعلَی مَنْ
وَ آلِهِ ،وَ ا ْ

َظَلمَنِي ... ،وَ قُدْرَةً عَلَی
َمنِ اضْطَهَ َدنِي

ی قادرِ
ذیلِ این سخنِ نورانیِ حضرت سید العابدین سالم الله علیه در دعایِ شریفِ مکارمُ االخالق  ،که امام سالم الله علیه از خدا ِ
متعال،تقاضای قدرت،کرده بودند ،نکاتی مطرح بود ،یکی از [آن] نکات این بود که :
آیا خوبان عالم،مجازند که به دنبال [کسب] قدرت [باشند]؟
آیا قدرت و قدرت طلبی با عدالت منافات ندارد؟
آیا [قدرت و قدرت طلبی ] به [خوبان و صالحان] ضرر [نمی رساند] ؟

کسب قدرت مقدمه ی عرض کردیم :نخیر ،دنبال قدرت بودن  ،برای خوبان عالم  ،به عنوان یک مقدمه که بتوانندتکالیف الهی را انجام
اجرای تکالیف الهی ...بدهند،خودش تکلیف الهی است ،یعنی قدرت در برابر عدالت مطرح نیست [ ،بلکه] قدرت ابزاری است برای
تحقق بخشیدن به عدالت.
موانعی که بر سر راه عدالت

اینجا نکات متعددی عرض کردیم که مطرح است [و] بعضی از آنها را بحث کردیم یکی از بحثهایی که چند

ایجاد میشوند دودسته اند:

هفته داشتیم از آن گفتگو میکردیم ،این مسئله بود که یک سلسله از امور نمیگذارند که اصال عدالت تحقق

 -1عواملی که ابتداءً

پیدا کند ،یا نه ،بعد از اینکه عدالت تحقق پیدا کرد[و] باالخره حکومت اسالمی درست شد چه در زمان حضرت

نمیگذارند عدالت امیر سالمالله علیه چه در زمانهای بعد ،عواملی میآیند [و] آن قدرت[و حکومت اسالمی ] را تضعیف و بعد مضمحل
شکل بگیرد...
میکند [و] ازبین میبرد ،اینها را باید بتوانیم بدرستی بشناسیم ،مصداقا در زمان خود ما ،انقالب اسالمی که
 -2عواملی که سبب
خب ،دیدگاههایی وجود داشت که آن دیدگاهها مخالفت میکرد ،اینکه شما میبینید در
خواست پیروز بشود ُ ،
میشوند عدالتِ
رضوان الله تعالی علیه
که در مواردِ متعدد ،تصریح دارندکه [گروههایی را اشاره میکنند که در برابر نظام
بیانات حضرت امام
موجود ساقط
شود...

اسالمی صف آرائی کرده و میکنند ،مثل] جریان تحجر گرا [،یعنی آن] کسانی که معتقد بودند که نباید

حرکتی[درجهت انقالب] صورت بگیرد[و] اصالً نمیخواستندکه انقالب تحقق پیدا کند؛[آن مواضع امام بخاطر

همین است ].ما آن دوران را ،هر چه بود ،بفضل الهی گذراندیم[،و]به هر ترتیب خدا رحم کرد بر امت اسالم که
حکومت اسالمی تشکیل شد ،امروز باید حواسمان باشد [که] بعد از تشکیلِ [حکومت اسالمی ،همچنان] عدالت
خواهی ،میتواند با موانعی مواجه شود[که] برخی از این موانع را نام بردیم[و] امشب هم فهرستوار برخی را نام
میبرم [و]یادآوری میکنم.
حضرت آقا

مدظله العالی

در کتاب « عدالت ،هویت و شاخص انقالب اسالمی» در صفحه  35این بحث[موانع عدالت] را

اینگونه مطرح کردند که [یک]  :اگر سرمایهساالرها ،در بدنه ی مراکز اقتصادی و مراکز فرهنگی کشور نفوذ پیدا
کنند،این برای ادامه کار [نظام اسالمی] خطرناک است؛ دو  :در صفحه  306این کتاب فرمودند :که خدایناکرده،
اگر جامعه از درون پوسیده شود و ذهنیت مردم به سمت دنیاگرایی برود ،این با حرکت اسالمی و حرکت عدالت
خواهانه میتواند مشکل پیدا کند؛ سه  :در صفحه ی  307این کتاب ،آقا فرمودند :مواظبپیدا شدن طبقه ی
جدیدی از مرفهین باشید؛ چهار  :اشرافیگری وتجملگرایی مسئولین بود؛ پنج  :فهم غلط از دین بود  ،که این را
کمی گفتگو کردیم،و سعی کردیم بر روی آن حساسیت به خرج دهیم؛ شش  :عدم توجه به عدالت در مسیر
سازندگی بود؛ هفت  :پشیمان شدن بعضیها از مبحث عدالت![درگذشته] از عدالت صحبت میکردند ولی دیدند
یـــــــک نمونـــــــه
ازفهمیــــدن غلــــط
دیــن عبــارت اســت
از مجــــاز دانســــتن
رفتـــار آنارشیســـتی
در برابـــــر نظـــــام
اسالمی...

[که نه! اجرای عدالت ]شوخی نیست[ ،دیدند اگر] بخواهند تن به عدالت بدهند،برای خودشان گران تمام
میشود ،لذا بخاطر سختیهای عدالت از آن فاصله گرفتند و پشیمان شدند؛ هشت  :در صفحه  314این کتاب ،
تعبیر [حضرت آقا رهبری عزیز انقالب] این است که [ :برخی به غلط گمان کرده اند،عدالت خواهی] یک حرکت
آنارشیستی در[برابر] نظام است؛ چند جلسه بر روی این مطلب ماندیم[وتوضیحاتی دادیم] ،ببینید[که] چه
میخواهیم بگوییم ،سوال این است:
آیا به بهانه ی ترویج گفتمان عدالت  ،ما میتوانیم پایههای نظام اسالمی را سست کنیم؟
[آیا] میتوانیم مردم را نسبت به رهبری نظام اسالمی ،معترض و منتقد و مُستشکِل کنیم؟
آیا به بهانه ی عدالتطلبی ما مجاز به انجام[رفتار آنارشیستی علیه نظام اسالمی] هستیم یا مجاز نیستیم؟
[پس]بطور واضح سوال [این است]:

ما هیچ کسی را مجاز
به این کار نمیدانیم،
هیچ کس را...

آیا به بهانه عدالتخواهی و عدالتطلبی میتوانیم و مجازیم نظام اسالمی را تضعیف کنیم؟
[آیا مجازیم] رهبری اسالمی را تضعیف بکنیم؟
[آیا مجازیم] ذهنها را علیه رهبری تجهیز بکنیم؟
آیا مجاز به این کارها هستیم یا نیستیم؟
به گمان ما سوال مساویست با جوابش! ما هیچ کسی را مجاز به این کار نمیدانیم ،هیچ کس را...

اشکال :

ادله ی متعددی هم وجود دارد،یکی از بحثهای مهمی که اینجا وجود دارد ،بازخوانی اندیشه ی امام و رهبری

چرا باز خوانی اندیشه
ی امام و رهبری ؟

جواب :
چون ,,فمعکم معکم
ال مع غیرکم

است.
بعضی از دوستان تصور میکنند که ما [میخواهیم پشت سر کسی پنهان بشویم] ،اوالً  :واقعیتش این است که
این همه بحثها ،بازخوانی اندیشه است نه پشت سر کسی [پنهان] شدن؛ ثانی ًا  :اگر من پشت[سر] امام [پنهان]

,,

2

بشوم ،کار بدی کرده ام یا کار خوبی انجام داده ام؟ گفت ,, :فمعکم معکم ال مع غیرکم[ ، ,,با این بیان ] این چه
اشکالی است کسی بگوید :چرا پشت سر امام [پنهان] شده ای؟!!!!
اگر کسی امام را گم
کند ،یقیناً انقالب را گم
کرده است...

بله ،اگر حرف امام را تحریف کنیم  ،حق با شماست؛ اگر حرف امام را نزنیم ،حق با شماست؛ ولی ما داریم عین
بیانات امام رضوان الله تعالی علیه و رهبری

مدظله العالی

را میخوانیم که شاخصهای نظام هستند ،یعنی ما معتقدیم ،اگر کسی امام

را گم کند ،یقینا انقالب را گم کرده است ،یقین ،بدون برو برگرد.
اگر کسی [نسبت به ] رهبری دچار مشکل بشود ،یقین بدانید [با] اهداف نظام ،دچار مشکل شده است ،چه

حتـــی بـــاعزیزتری ِ
ن خودش باور کند ،چه خودش باور نکند!!!!
ن عزیزانمان هم [تعارف نداریم].
عزیـــزانم  ،در بحـــث اینها شاخصهای نظام هستند [و] ما  ،در شاخصها باهیچ کس،با عزیزتری ِ
امـــــام و رهبـــــری خدایا تو شاهد باش ،با نزدیکترین نزدیکانمان [هم] دراینگونه بحثها رودربایستی نداریم و نباید هم رودربایستی
تعارف ندارم ...داشته باشیم...
در تاریخ امام صادق میخوانیدکه دو برادر [بودند] یکی از خوارج دیگری از اصحاب امام صادق سالم الله علیه ،
مـــدارا کـــردن بـــا اینها در طول سال با یکدیگر قطع رابطه هستند[ولی] در طول سال[فقط] سه روز یکدیگر را میبینند به جهت
مردم،بـــــه معنـــــی اینکه میخواهند صله رحم داشته باشد ،در آن سه روز هم ایکاش همدیگر را نمی دیدند[،چون] همان اول کار
عقــــب نشــــینی از شروع میکردند به گفتوگوهای عجیبوغریب! تا [وقتی این]سه روز تمام شود...
ارزشها نیست ...این قانون شریعت ماست،در[این] شریعت ما از یک طرف مأمور هستیم به مدارات الناس [وازطرف دیگر] مأمور
هستیم به نگه داشتن ارزشها ،این دو را باید باهم نگهدارید؛ به بهانه نگهداشتن ارزشها نباید مدارات الناس را
راه و روش حرکت در
نظام والئی...

[ترک کنیم ،همچنانی که] به بهانه مدارات الناس [نباید] از ارزشها کوتاه بیائیم.
برادران  ،ما [برای حرکت در] نظام والیی [اصول و معیارهائی] داریم که برخی از آنها را میخوانیم.صلوات
مرحمت فرمایید :
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همه ی ما موظف به

[ان شاءالله] صفحه  171کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» را میخوانم که [آنجا رهبری عزیز انقالب میفرمایند  ]:همه

دفاع از اصلِ اصیلِ

ل والیت فقیه هستیم ،همه بالاستثناء؛ تکلیف ماست که از این اصل دفاع داشته
ی ما موظف به دفاع از اصلِ اصی ِ

والیت فقیه هستیم،

باشیم ،البته برای ما گران تمام خواهد شد و ما هم میدانیم که برای ما گران تمام خواهد شد و در این شکی

همه بالاستثناء...
امام رضوان الله تعالی علیه مخالفت
با ولی فقیه را به
سمت ارتداد میبرند و
دلیل این حرف هم
روایت شریف است...

نیست ،اما وظیفه چیست؟ وظیفه ی ما دفاع از اصل والیت است و در این هیچ برو برگردی نداریم.
امشب عبارات امام رضوان الله تعالی علیه را [نیز]خواهیم خواند ،امامرضوان الله تعالی علیه  ،نسبت به [آنهائی که] بحث والیت فقیه را باال و
پایین میکنند [وباآن مخالفت میکنند] بقدری کلماتِ تند دارد که دیگران اینگونه کالمی ندارند!
[زیرا] امام

رضوان الله تعالی علیه

بحث را به سمت ارتداد میبرند!

به عرضِ من میرسیدکه چه میگویم؟! شاید برای اولین بار است که این را میشنوید! امام میگوید :شما «مِن
ث ال َیشعُر» این حرف را میزنید[و با والیت فقیه مخالفت میکنید] و االا اگردرک بکنید که [چه میگویید]
حی ُ
حساب دیگهای دارید[و مرتد میشوید]  ،بقدری این بحث تند است [که حد ندارد].
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امام رضوان الله تعالی علیه مخالفت
با ولی فقیه را به
سمت ارتداد میبرند...

[دلیل این حرف هم این است که ] در روایتِ شریفِ [مقبوله ی بن حنظله فرمود « ]:الراد علیه  ،الراد علینا»
تعارف که ندارد! امام صادق

علیه السالم

فرمود :آن کسی را که من نصبش میکنم اگر او را رد نمائی[و با او مخالفت

کنی] ،منِ امامِ صادق را رد کرده ای! «الراد علیه الراد علینا و هو علی حد الشرک بالله تعالی » این متن دین
ی «ره  ،رهرو  ،رهبر» که بیانات رهبری عزیز انقالب است[را
ماست .در صفحه ی  171کتابِ بسیار خواندن ِ
میخوانم]:
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی : 171اصل والیت فقیه؛ یادگار ارزنده امام راحل

اصل والیت فقیه و پیوستن همه ی راههاى اصلی نظام به مرکز والیت ،نقطه ي درخشان نظام اسالمی ،و
پیام به نمایندگان مجلس شوراى
اسالمی و مردم ایران درباره ي حفﻆ
وحدت و یکپارچگی ،حمایت از دولت،
جایگاه مجلس شوراى اسالمی و دفاع از
اصل والیت فقیه 1368/10/18

تحقق آن ،یادگار ارزنده و فراموش نشدنی حضرت امام خمینی(ره) است .مردم ما در طول یازده سال
اخیر ،وفادارى و اخالص کامل خود را نسبت به این اصل ،در همه میدانها نشان داده اند...
حضرت استاد روح [ :چون این صحبت رهبری عزیز انقالب مربوط به سال 68و اوائل رهبری ایشان
است،وباتوجه به اینکه در چهلمین سال انقالب اسالمی هستیم] باید بگوییم مردم در طول  40سال
اخیر[وفادارى و اخالص کامل خود را نسبت به این اصل ،در همه میدانها نشان داده اند و] 9دی بهترین
یادگارش است.

همه ی ما موظف به
دفاع از اصلِ اصیلِ
والیت فقیه هستیم،
همه بالاستثناء...

حاال سوال اینست که از اصل والیت فقیه چه کسی باید دفاع بکند ،امام یا مأموم یا هردو؟ جواب  :هردو
باید [از این اصل] دفاع محکم داشته باشند[،ببینید] :
ادامه ی مطلب از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی: 171
امام عظیم الشأن ما ،خود بزرگترین مدافع و سرسخت ترین پشتیبان این اصل و پذیراى جدى همه ي
آثار و لوازم آن بود .این اصل ،همان ذخیره ي پایان ناپذیرى است که باید مشکالت نظام جمهورى
اسالمی را در حساسترین لحظات و خطرناکترین گردنه هاى مسیر پرخطر جمهورى اسالمی حل کند و
گرههاى ناگشودنی را بگشاید .
حضرت استاد روح  :چرا؟ [زیرا والیت فقیه] شاکله ی نظام اسالمی است  ،جایی که دیگران دستشان کوتاه
است [فقط یک نفر] هست که میتواند سینه سپرکند و آن کدام اصل است؟[اصل والیت فقیه] ،لذا آن
کسی که [اصل والیت فقیه] را تضعیف میکند ،نمیداند که چه بالئی را دارد بر سر خودش و اسالم
میآورد...
حاال [خود] امام

رضوان الله تعالی علیه

چرا از این اصل دفاع میکرد؟[ برخی]شیطنت [میکنند و میگویند]  :چون خود

امام رضوان الله تعالی علیه  ،ولی [فقیه] بوده است ،لذا به اعتبارِ والیتِ خودش از والیت فقیه دفاع میکرد[ه است!]
ابداً اینگونه نیست،ابداً...
آیا امروز که رهبری عزیز انقالب از این اصل دفاع میکند[،بخاطر]اینست که خودشان ولی فقیه هستند؟!
بنده که دارم از والیت فقیه حرف میزنم به اعتبار این است که چون در لباس طلبگی هستم این حرفها را
میزنم؟!
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شمائی که آنجاهستید به اعتبار اینکه طلبه هستید از والیت فقیه حرف میزنی؟! نخیر این حرفها نیست...
اذان صبح را هر کسی شنیده است طلبه ،حجت االسالم ،حجت الپارسال! هیچ فرقی نمیکند ،اذان که گفتند
ص

سل

ل

همه باید [برخیزند] و نماز بخوانند،این تکلیف الهی است بر پیغمبراکرم ل الله علیه وآله و م  ،برعلی مرتضی علیه ا سالم هم
واجب است ،بر همه واجب است ،تکلیف اینگونه است که[متوجه همه ی مکلفین است و شان و شغل و ...
تاثیر در آن ندارد،و همه ی افراد  ،مکلف به انجام آن هستند ،و دفاع از مساله ی والیت از اینگونه تکالیفی
است که همه ،مکلف به آن هستیم] .
دفاع غیورانه...

ادامه ی مطلب از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی: 171دفاع غیورانهی امام عزیز از مسئله ي والیت و
رهبرى  -که بی گمان تصدى رهبرى به وسیله ي خود آن بزرگوار ،کمترین تأثیرى در آن نداشت -
ناشی از درك و ایمان عمیق به همین حقیقت بود
حضرت استاد روح  :درست به همین جهت بود که [امام رضوان الله تعالی علیه] با تمام صراحت آن برخورد تند را با آقای
منتظری کردند.
آقایان از ما بشنوید ،سواد آقای منتظری از سواد خیلی [از آقایان دیگر] بیشتر بوده است،فقاهتش [از
آقایان دیگر]خیلی قویتر بوده است،فلسفه گفتنش از خیلیها قویتر بوده[است]،رجال خواندنش از خیلی
ها قویتر بوده است ،فقه اهل سنتش از بسیاری از آقایان،قویتر بوده است ،ولی امام در اینگونه بحثها

مساله ،دفاع از این
جایگاه است...

حتی با آقای منتظری رودربایستی ندارد.
خب،خود رهبری عزیز انقالب چرا [امروز از والیت فقیه دفاع] میکند؟شیطان میگوید :چون خودش امروز
ولی[فقیه] است[،لذا]دارد از خودش حمایت میکند[،نخیر اینگونه نیست]،داریم از اصل حمایت میکنیم...
ادامه ی مطلب از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی: 171
و امروز اینجانب به پیروى از آن بزرگوار ،با همه ي وجود و توان از این اصل و لوازم آن دفاع خواهم کرد و

مخالفت با رهبری ،

به کمک الهی ،به تکلیف خود در همه ي موارد عمل خواهمکرد .خدشه در التزام به والیت فقیه و تبعیت

مخالفت با اصل نظام

از رهبرى ،خدشه در کلیه نظام اسالمی است.

اسالمی است...

حضرت استاد روح  :آقا چه [فرمودند؟!]تشکیک کردن در والیت،تشکیک کردن در چیست؟[جواب]تشکیک
کردن دراصل نظام است،تمام ،بدون برو وبرگرد،حاال خواهیم خواند که آقا توضیح میدهند [منظور از التزام
به والیت فقیه ]،چیست؟
اصال یکی [از دالئل ناراحتی] ما از دست برخی از [دوستان] دیروزمان همین است ،ما [میگوئیم]  ،شما
دیروز با پالک والیت بیرون آمدی!!! آخر ما اینگونه [رفتارها را] از شما انتظارنداریم!!!ولی بعضی از
دوستان ما به این نکته نمیرسند!
ادامه ی مطلب از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی: 171
و اینجانب این را از هیچ کس و هیچ دسته و گروهی تحمل نخواهم کرد .
حضرت استاد روح  :یعنی عذر چه کسی را قبول[کنیم؟] یعنی هیچ کسی را در این جهت معذور [نمی دانند].
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صلوات مرحمت فرمایید :

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجه

حضرت استاد روح  :آقایان بدانید![اگر] تمام آحاد کشور[به رئیس جمهور] رأی بدهند و[شخصی را به عنوان]
رئیس جمهور نه با اکثریت نسبی بلکه با اکثریت قاطع بلکه با رای کل،یعنی کل ملت اسالم[او را انتخاب
کنند] که البته در تاریخ اتفاق نیفتاده است ،لو فُرِض که اتفاق بیافتد ،همه رای بدهند که یک کسی مثل
شهید رجایی که بهتر و پاکتر از او را سراغ [نداریم ،بشود رئیس جمهور،تازمانیکه ولی فقیه او حکمش را
تنفیذ نکند او طاغوت است]  ،عین عبارت امام را [خواهمخواند] ،امام تصریح میکند تا مادامی که ولی
فقیه شهید رجایی را نصب نکند ،شهید رجایی میشود طاغوت!!! [میگویند :نظر] ما در مبحث والیت
فقیه ،نظر شاذ است!چرا اینگونه حرف میزنید؟! درس بخوانید[بعد خواهید فهمید که قول ما شاذنیست].
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی : 239علت اهتمام امام به مسئله ی والیت فقیه

اینکه علماى اسالم و ملت انقالبی ما و دلسوزان جامعه ،اینقدر روى مسئله والیت ي فقیه عادل تکیه
میکنند و امامبزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه آن را آنقدر مهم میشمردند ،بخاطر همین بود که اگر این مسئله ي

الکافي ( ط  -دار الحدیث)  /ج 3ص

 53ب 13باب دعائم اإلسالم ح : 4عَنْ
المُ ،قَالَ« :بُنِيَ
أَبِي َج ْعفَ ٍر َعلَیْهِ السَّ َ

معنوى را از جامعه ي اسالمیمان سلب بکنیم -همچنانکه آن کسانی که دلسپرده به روشهاى غربی

الصالَةِ ،وَ
خمْسٍَ :علَی َّ
المُ عَلی َ
ا ِإلْسْ َ

بودند و ارزشهاى غربی براى آنها اصل بود ،در باب حکومت در جامعه ي اسالمی ،میخواستند در سالهاى

ص ْومِ ،وَ اْلوِ َالیَةِ؛
حجِّ ،وَ ال َّ
الزَّکَاةِ ،وَ الْ َ

اول ،به همان شیوههاى غربی عمل بکنند -و اگر ما این اشتباه را میکردیم و بکنیم که در مسئله ي

وَ لَمْ یُنَادَ بِشَيْءٍ َکمَا

حکومت و مدیریت جامعه ،مالك و معیار اسالمی را فراموش بکنیم و به سمت همان فرمهاى رایج دنیایی

نُودِيَ بِالْوِالَیَةِ،

س
فَ َأخَذَ النَّا ُ

بِ َأرَْبعٍ وَ َترَکُوا ه ِذهِ» َیعْنِي اْلوَ َالَیةَ.

برویم ،معناى جامعه ي اسالمی ما از بین خواهد رفت .این نقطه ،تعیینکننده است
حضرت استاد روح  :یعنی ستون و عمود خیمه ی نظام اسالمی چیست؟! والیت است،لذا امام معصوم

علیه السالم

فرمود [:مهمترین چیزی که مردم به آن فراخوانده شده اند والیت است].
یک کلمه هم در باب والیت مطلق بگوییم که چه میخواهیم بگوییم ،چون بسیار دیدهایم که [در فهم]
این مسئله به خطا می روند[ .میخواهیم ببینیم] معنای والیت مطلقه فقیه چیست؟ خوب گوش کنید،
خوب گوش کنید؛ بعضیها میگویند که همه میدانند که کشور دست رهبری است! این حرفا چیست؟!
این [حرفها] پرت و پالگوئی محض است! [ببینیم] معنای والیت مطلقه فقیه چیست؟
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی : 963-962معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

یک مسئله ،مسئلهي رهبرى است؛ چیزى کـه در دنیـا معمـول نیسـت ،در جمهـورى اسالمی هست .
والیت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند ،تعریف کردند ،مطرح کردنـد و بعد پیادهکردند و بعد خود آن
بزرگوار مظهر تام و تمام و کـاملش بـود -کـههـرکس ایشان را از نزدیک میشناخت،هرچهکه میگذشت،
خصوصیات برجسته و ممتاز این مرد بیشتر براى او آشکار میشد ... -
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حضرت استاد روح  :که امام رضوان الله تعالی علیه برای رضای خدا حرف میزد،بحث [وغرض] شخصی نبود[،خب] والیت
فقیه یعنی چه؟
ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده .یـک جملـه اى را امام بیان کردند  :والیت مطلقه ي فقیه؛
یک عده اى با مغالطه خواستند ایـن قضـیه را بـه نحوى مشوب کنند و یک معناى غلط وتفسیر غلطی
بدهند،گفتند :معناى والیـت مطلقـه این است که رهبرى در نظام جمهورى اسالمی ،مطلق از همه ي
قوانین اسـت؛ مثـل یـک اسب َمهارَکندهشده اى ،هر جا بخواهد ،هر کار بخواهد ،میتواند بکند...
حضرت استاد روح :آقا[رهبری عزیز انقالب] میفرمایند :این حرف [که رهبری هرکار بخواهد ،میتواند انجام
دهد] دروغ است ،این[تهمتی که برخی به رهبری میزنند  ،اگر رهبری اینگونه رفتار کند] اوالًخالف قانون
است  ،ثانیاً وقتی خالف قانون شد ،خالف شرع هم هست[،لذا خود رهبری از همه بیشتر به قانون و شرع
اهتمام دارند].
ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

مسئله این نبود ،این نیست  .امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین ،به رعایت اصول ،به
رعایت مبانی ،به رعایت جزئیات احکام شرعی مقید بود ،و این وظیفه ی رهبری است.
در نظام جمهوری اسالمی،رهبری فقط تابع این نیست که کسی او را بخاطر اینکه شرایط را از دست داده،
عزل کند ،اگر این شرایط در او وجود نداشته باشد،خودش به خودی خود عزل شده است ،این خیلی چیز
مهمی است ،رهبری یک مدیریت است ،البته مدیریت اجرائی نیست.
این اشکال و اشتباه هم در طول زمان  ،از اول انقالب تا امروز،در بعضی از تبلیغات ادامه دارد.اینجور تلقی
کنند که رهبری یک مدیریت اجرائی است،نه،مدیریت اجرائی،مشخص است.مدیریت اجرائی در بخش قوه ی
مجریه ضوابط مشخصی دارد،معلوم است،مسئولین معینی دارد،در قوه ی قضائیه هم-که آن هم مدیریت
اجرائی است-همینطور،هرکدام مسئولیتهایی دارند،قوه ی مقننه هم که معلوم است.رهبری،ناظر بر اینهاست،
به چه معنا؟به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت کند.
در واقع رهبرى ،یکمدیریت کالن ارزشی است.همینطور کـه اشـاره کـردم ،گـاهی اوقات فشارها ،مضیقه
هاو ضـرورتها ،مـدیریتهاى گونـاگون را بـه بعضـی از انعطافهـاى غیرالزم یا غیرجایز وادار میکند...
حضرت استاد روح  :بعضی کارهایی میکنند که جایز نیست،یعنی آنجایی که میخواهد ریل انقالب کج
شود،رهبری ورود میکند.
ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

مسئولیت بسیار سنگینی است .این
ِ
رهبرى بایستی مراقب باشد ،نگذارد چنین اتفـاقی بیفتـد.این
مسئولیت ،مسئولیت اجرایی نیسـت؛ دخالـت در کارها هم نیست .حاالبعضیها دوست میدارند همینطور
بگویند؛ فالن تصمیمها بدون نظـر رهبرى گرفته نمیشود  .نه ،اینطـور نیسـت .
حضرت استاد روح [:زیاد این حرف را شنیده اید که] فالن کار بدون نظر رهبری انجام نمیشود،حتی در
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زمان همین رئیس جمهور فعلی،همین حرف زده شد[،گفتند  ]:هرکاری انجام میدهیم با نظر رهبری
است!!! [درحالی که صراحتاً رهبری ادعای این افراد را تکذیب میکنند] ،گوینده هرکه میخواهد
باشد،دروغگو و کذاب است.
ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

مسـئولین در بخشـهاى مختلـف ،مسـئولیتهاى مشخصی دارند.در بخش اقتصادى  ،در بخش سیاسـی،
در بخـش دیپلماسـی ،نماینـدگانمجلس در بخشهاى خودشان ،مسئوالن قوه ي قضـائیه در بخـش
خودشـان ،مسـئولیتهاى مشخصی دارند .
حضرت استاد روح  :گوشها باز...
ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

در همه ي اینها رهبرى نه میتواند دخالت کند ،نه حق دارد دخالـت کنـد ،نه قادر است دخالت کند؛ اصال
امکان ندارد  .صلوات مرحمت فرمایید :

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجهم

حضرت استاد روح  :تدوین سیاستهای کلی نظام [وظیفه ی] کیست؟[جواب ]:به عهده ی رهبری است.
این بحث در قانون اساسی مطرح است  ،که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام باکیست؟[جواب:
به عهده ی] رهبری است،در خود قانون اساسی میگوید،رهبری میتواند این وظیفه را تفویض
نماید،رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض
کرده اند ،کسانیکه در جریان مسائل کشور هستند،میدانند که چه میگویم؛[همین ایامی که گذشت]
مجمع تشخیص[مصلحت نظام] در این بحث ورود کرد  ،همین االن مجلس فعلی تمکین نمیکند! [برخی
از نمایندگان مجلس مثل] نائب رئیس مجلس ،مصاحبه میکنند و میگوید این کارِ مجمع تشخیص
مصلحت  ،دخالت در حوزه ی[مسئولیت] مجلس است؟!!! چطور [برخی میگویند اگر رهبری ] تصمیم
بگیرد فالن کار را میتواندانجام دهد؟!!!
ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

خیلی ازتصمیمهاى اقتصادى ممکـن اسـت گرفته شود ،رهبرى قبول هم نداشته باشد،اما دخالت نمیکند؛
مسئولینی دارد ،مسـئولینش باید عمل کنند .بله ،آنجاییکه اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهـد شـد بـه
کـج شـدن راه انقالب ،رهبرى مسئولیت پیدا میکند .
حضرت استاد روح  :مثل ماجرای آقای مصلحی که  ،رهبری ورود کردند چون واقعا یک انحرافِ خطرناک
بود [رئیس جمهور وقت] که اجتهاد ندارد[حتی] مقدمات اجتهاد را [نیز] ندارد[،گفت ]:من خودم
میخواهم سرپرستی را بعهده بگیرم!!! [به او میگوئیم] تو اصال حق نداری این کار را بکنی ،حق نداری...
مضافا[وزارت اطالعات] جایگاه حساسی [است که هرکس هرکس نباید و نمی تواند آنجا مسئولیت داشته
باشد].
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ادامه متن ازکتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی963-962

 :معنای «والیت مطلقه ی فقیهِ» امام و نمونه ای از کارکردهای آن

در تصمیم و عمل رهبرى باید عقالنیت در خـدمت ِ اصول قرار بگیرد ،واقع بینی در خدمت آرمانگراییها
قرار بگیرد .صلوات مرحمت فرمایید :

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجهم

حضرت استاد روح  :آقا[رهبری عزیز انقالب] به صراحت می فرمایند،هرکسی که ادعا میکندمن مکتب امام
را قبول دارم،امام را قبول دارم[،ولی] اندیشه ی سیاسی امام را قبول ندارد ،دروغگو است،به همین
صراحتِ کلمه دروغگو بودن...
اگر کسی مدعی است که امام را قبول دارم اما از مکتب فکری امام فاصله میگیرد،درمقام ادعای محبت
امام صادق است یا کاذب؟ کاذب است هرکه میخواهد باشد[ ...رهبری تاکیدا تا اینجاُدومرتبه فرمودند:
چنین کسی دروغگو است]...
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 741

 :دروغ بودنِ تمسک به نام امام،بدون تمسک به مکتب امام

نمیشود امروز ما اسم امام را بیاوریم و به عالقه مندى به امام تظاهر بکنیم ،امـا مکتـب سیاسی امام را
به غربت بیندازیم؛ به آن بی اعتنایی و علیه آن تالش کنیم؛ این دروغ است  .اگر کسی با این حال ادعا
کندکه امام را دوست میـدارد و بـراى او احتـرام قائـل اسـت ،دروغ میگوید .امام نه فقط این مکتب را در
حکَم و رهنمودهای خود و در امور زندگی
سطح کالن و براى اداره يکشور مطرح کـرد ،بلکه در عمل و ِ
شخصی و عمومی ،جزئیـات و فرآورده هاى این فکر را هم ارائه کرد و نشان داد که به آنها پایبند است.
صلوات مرحمت فرمایید :

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجهم

حضرت استاد روح  :پس به مکتب فکری امام باید اعتقاد داشته باشیم ،رفقا [این] کلمه را زیاد گوش
کنیدکه چه میگویم،آن زمانیکه از بعضیها[یعنی احمدی نژاد] حمایت میکردم،برخی [از طرفداران احمدی
نژاد] میگفتند که [من] خیلی سیاست میفهمم ،امروز که پته ها را میریزم بیرون،مرا سفارش میکنند که
شما اخالق بگو،شما را به سیاست چه کار!!!
رفقا مکتب سیاسی امام اینست[که سیاست و اخالق را باهم دارد و االا] ،سیاستی که در آن معنویت نباشد
و معنویتی که در آن سیاست نباشد ،این کتب امام نیست.
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 743

 :ویژگیهای مکتب سیاسی امام

من میخواهم روى مکتب سیاسی امـام تکیـه کـنم.مکتـب سیاسـی امـام نمیتوانـد ازشخصیت پرجاذبهي
امام جدا شود .راز موفقیت امام در مکتبی اسـت کـه عرضـه کـرد و توانست آن را بطور مجسم و بصورت
یک نظام ،در مقابل چشم مردم جهـان قـرار دهـد...
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حضرت استاد روح  :خوب گوش کنید...
ادامه ی متن از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 743

 :ویژگیهای مکتب سیاسی امام

البته انقالب عظیم اسالمی ما بدست مردم به پیروزى رسید و ملت ایران عمق تواناییهـا و ظرفیت فراوان
خود را نشان داد؛ اما این ملت بدون امام و مکتب سیاسی او قادر به چنینکار بزرگی نبود.
حضرت استاد روح [ :ملت بدون امام] قادر بود چنین حرکتی بکند یا[قادر]نبود؟!! این ملت قبل از حرکت
امام [هم]بود [ولی چنین کاری را نکرد]...
خم ابروی خمینی خُم خُمخانه شکست...
[قادر]نبود ...گفت َ :
ادامه ی متن از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 743

 :ویژگیهای مکتب سیاسی امام

مکتب سیاسی امام میدانی را باز میکند که گستره ي آن حتـی از تشـکیل نظام اسالمی هـم وسـیعتر
اسـت.مکتـب سیاسـیاي کـه امـام آن را مطـرح و بـراى آن مجاهدت کرد و آن را تجسم و عینیت
بخشید ،براى بشریت و براى دنیا حرف تـازه دارد و راه تازه پیشنهاد میکند.چیزهایی در این مکتب وجود
دارد که بشریت تشنه ي آنهاست ،لذا کهنه نمیشود .صلوات مرحمت فرمایید :

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجهم

تحریر الوسیلة_القول في شرائط
صالة الجمعة ص182

حضرت استاد روح  :یکی از خطهای سیاسی حضرت امام این بودکه  ،امام معتقد بود سیاست از دیانت
جدانیست،عین عبارت امام میخوانم که امام هم در تحریر الوسیله_کتاب الصاله و هم در کتاب البیع جلد
دو[چنین میفرمایند که]  :اإلسالم دین السیاسة بشئونها؛ ...فمن توهام أنا الدین منفكا عن السیاسة ،فهو
جاهل لم یعرف اإلسالم و ال السیاسة[.اسالم دینی است که به همه ی شئون سیاست می پردازد و کسیکه
توهم کرده است دین اسالم از سیاست جدا است و به سیاست کاری ندارد،آن شخص به حدی جاهل
است که نه دین را میشناسد ونه سیاست را ].
[به من میگویند ]:ما این مسجد آمده ایم که تفسیر قرآن بگوئی نه این حرفها را!!! آقا به خدا دارم [تفسیر
آیه ی] اطیعواالله و اطیعوا الرسول را میگویم،باور میکنید؟!!!
ادامه ی متن از کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 744

 :ویژگیهای مکتب سیاسی امام

کسانی که سعی میکنند امام بزرگوار ما را بعنوان یک شخصـیت متعلق به تاریخ و متعلق به گذشته
معرفیکنند ،در تـالش خـود موفـق نخواهنـد شـد.امـام در مکتب سیاسی خود زنده است ،و تا این
مکتب سیاسی زنده است ،حضور و وجـود امـام در میان امت اسالمی ،بلکه در میان بشریت ،منشأ آثار
بزرگ و ماندگار است.
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 745

:نقطه ی مقابل سیاست «تفکیک دین از سیاستِ » غرب

این درست نقطه ي مقابل سیاست کهنه ي شده و از ُمد افتاده ی غربی است کـه بـه دروغ آن را سیاست
مدرن میگویند،یعنی تفکیک دین از سیاست ،و تفکیک دولت از معنویـت  .تمدن غربی بر پایهي ستیز با
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ى بـزرگِ کسـانی بود که تمدن و حرکت علمی و صنعتی را در
معنویت و طرد معنویت بنا شد؛ این خطـا ِ
اروپا شروع کردند .به علم اهمیـت دادنـد -این خوب بود -اما با معنویت بهجنﮓ برخاستند؛ این بد و
انحراف بود ،لـذا ایـن تمـدن ماد ى و دور از معنویت هرچه پیشرفت کند ،انحرافش بیشتر میشود؛ هم
خود آنهـا و هـم همه ی بشریت را با میوه هاى زهرآگین خود تلخکام میکند،همچنان کـه تـا امـروز
کـرده است .پدیده ي استعمار-که دهها کشور و میلیونهـا انسـان را سـالهاى متمـادى غـرق در سخت
ترین و شدیدترین محنتها کرد-یکی از چیزهایی است که درنتیجه تفکیک علم از معنویت ،سیاست از
معنویت و دولت از اخالق در اروپا اتفاق افتاد .دو جنـﮓ جهـانی اول و دوم هم از همان میوه هاى تلخ
بود.
صلوات مرحمت فرمایید :

عج
لل
ا هم صل علی محمد وال محمد و ل فرجهم

حضرت استاد روح  :نمی شود مدعی خط امام باشید ولی با والیت زاویه داشته باشید،نمی شود،این حرف
شدنی نیست،این حرف غلط است...
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 750

 :مفهوم مترقی والیت فقیه  ،پاسداری از جهتگیری نظام  ،نه حکومت مطلقه ی فردی

عده اي سعی میکنند والیت فقیه را به معناى حکومت مطلقه ي فردى معرفی کنند؛ این دروغ است.
والیت فقیه -طبق قانون اساسی ما  -نافی مسئولیتهاى ارکـان مسـئول کشـور نیست .مسئولیت
دستگاههاى مختلف و ارکان کشور غیرقابل سلب اسـت .والیـت فقیـه،جایگاه مهندسی نظام و حفﻆ خط
و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چﭗ و راست است؛ این اساسیترین و محوریترین مفهوم و معناى
والیتفقیـه اسـت.بنـابراین والیـت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیانانصـیحتکننـده
اسـت-آنطـورى کـه بعضی از اول انقالب این را میخواستند و ترویج میکردند -نه نقش حاکمیـت اجرایـی
در ارکان حکومت دارد؛ چون کشور مسئوالن اجرایی ،قضایی و تقنینی دارد و همه بایـد بـر اساس
مسـئولیت خـود کارهایشان را انجام دهند و پاسـخگوى مسئولیتهاىخود باشـند.
صلوات مرحمت بفرمایید...

عج
لل
ا هم صل علی محمد و آل محمد و ل فرجهم

حضرت استاد روح  :ال حول و ال قوه اال بالله ،آقا[رهبری عزیز انقالب معتقدند که] اگر کسی دنبال خط امام
است،خط امام به [مبحث] والیت فقیه منجر میشود و آن حبل الله است[،این] عین سخن حضرت آقاست...
همه اش بیانات رهبری است ،رفقای ما حق دارند! بگویند! پشت سرِ آقا ،قایم [شده ام؛ نه  ]،قایم نشده ام
عین کلمات آقا را میخوانم...
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کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 110

 :خط امام،حبل اهلل

وحدت عمومی ،به معناى گرد آمدن صاحبان سلیقهها و روشهاىگونـاگون بـرگـرد محور اسالم،است
خط امام و والیت فقیه است.این ،همان اعتصام به« حبلاﷲ »است کهعموم مسلمین بدان
مکلفگشتهاند؛ و این ،آن اسم اعظمی است کـه همـه ي گرههـا را بـاز ،و همهي موانع را برطرف ،و
همه ي شیاطین را مغلوب میکند.
حضرت استاد روح [:خب] فاصله گرفتن از[خط امام و والیت فقیه] فاصله گرفتن از چیست؟[فاصله گرفتن از]
حبل الله!!! [خب  ،اگر] از حبلُ الله فاصله بگیری[یعنی به چه چیزی چنﮓ زدی؟] حبلُ الشیطان ...
آقا[رهبری عزیز انقالب] میفرمایندکه هرکسی به سمت دلسرد کردن مردم برود[ ،درحال] خیانت به
امام و انقالب است.
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 110

 :لزوم اعراض از خائنین به امام و اسالم

اعمال و گفتار تفرقهانگیز و دلسردکننده از هر کسی صـادر شـود ،خیانـت بـه امـام و اسالم است.از
حضرات نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمی ،ائمهي محتـرم جمعـه،گویندگان مذهبی و رسانه
هاى عمومی تقاضا میکنم همگان را بـه ایـن وظیفـه ي انقالبـی توجه دهند؛ و البته ضمانت اصلی
براى این کار ،آحاد مردم حزب الله اند که با مشـاهده ي تخلف از این وظیفهي الهی ،موظف به نهی از
منکر و اعراض از متخلفین میباشند.
حضرت استاد روح  :مقداری از حرفهای حضرت امام را بخوانم،ببینیم امام در باب والیت فقیه چه میگویند،
والیت فقیه یعنی امام یا والیت فقیه یک عنوان است و حضرت امام یک مصداق برای این عنوان[به
عنوان یک وَلیَّ] است؟ کدام درست است؟[با رفتن امام،والیت فقیه دفن نشده است،بلکه] ولیا ای از
ْ
ْ
ٰ ْنس ْ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ٰ
ٰ
ْ
خ
ب
ب
ل
ْ
ْ
ا قرة106،
ی دیگری آمد﴿ ...ما خ من آية أو نسها نأت ير منها أو مثلها﴾
دنیا رفت و وَل ِّ
کتابِ بسیار خواندنیِ «هندسه ی انقالب » که تماماً بیانات حضرت امام است که با انگشت اشاره ی

آقا[رهبری عزیز انقالب،تهیه شده است] ،ایشان فرمودند :بگردید [موضوعات] پر بسامد را در بیانات
حضرت امام پیداکنید [و این کتاب شد نتیجه ی این کار]...
برای رضای خدا گوش کنید...
به رفقا میگویم[،آن دسته از] آیات قرآن کریم[که] ناظر به ابعاد حکومتی پیغمبر است[،به ما]میگویند
یعنی این برای ولی فقیه هم هست؟!
خوب گوش کنید...
امام میفرمایند،پیامبر دوگونه والیت داشته است ،یک والیت کلیه الهیه داشته اندکه هفته ی قبل
درموردش [سخن گفتیم ،یعنی همان] والیت تکوینی ،که در نظام هستی اثر میکند و می تواند
شقُّ القمر داشته باشد و ده ها کرامت دیگر...
َ
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ث والیتِ سیاسی
والیت فقیه هیچ کاری به بحثهای تکوینی عالم [و والیت تکوینی] ندارد[بلکه] بح ِ
است[یا همان والیت تشریعی]...
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 218

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

این مطلب را میتوانید در کتابِ

اگر فرد الیقی که داراى این دو خصلتِ[علم و عدالت] باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد ،همان

ی حضرت امام با نام «والیت
فارس ِ

والیتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد؛ و بر همه مردم الزم

درصفحه ی 50به بعد نیز

است که از او اطاعت کنند.

فقیه(حکومت اسالمی) »
ببینید...

حضرت استاد روح  :الزم است،یعنی چه؟[جواب]یعنی واجب است؛یعنی اخالل در آن حرامِ قطعی است!!!
همان والیت را فقیه داراست،فرمود] له ما لالمام المعصوم ...بعد امام برای این سخنشان برهان اقامه
میکند...
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 219

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم بیشتر از حضرت امیر (ع) بود ،یا اختیارات
حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است ،باطل و غلط است.
حضرت استاد روح  :پشت این حرف برهان وجود دارد،تعبدا از امام نپذیرفتیم...
امام میفرماید،فضائل محل بحث نیست[لذا] اگر کسی فکر کند والیت رسول خدا در اجرا بیشتر از
والیت حضرت امیر است و والیت حضرت امیر[در اجرای دین] بیش از والیت مالک اشتر است ،این
حرف غلطی است ،چرا حرف غلطی است؟ [دلیلش اینست که ]:
ادامه ی متن ازکتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 218

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه ی عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر
(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى ،اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد .همان
اختیارات و والیتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ،صلواتُ اللَّه علیهم ،در تدارك و بسیج سپاه ،تعیین
والت و استانداران،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ،خداوند همان اختیارات را
براى حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخصِ معینی نیست ،روى عنوانِ «عالم عادل» است.
وقتی میگوییم والیتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند ،بعد از غیبت ،فقیهِ عادل دارد ،براى
هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است .زیرا
اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.
حضرت استاد روح  :وقتی این حرفها را میزنیم  ،رفقا برای ما مینویسند :این دیگر چه اسالمی است!!!!
ادامه ی متن ازکتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 219

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

«والیت» ،یعنی حکومت و اداره ی کشور و اجراى قوانین شرعِ مقدس ،یك وظیفه سنگین و مهم است؛
نه اینکه براى کسی شأن و مقام غیرِ عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى باالتر ببرد .به
عبارت دیگر« ،والیت» مورد بحث ،یعنی حکومت و اجرا و اداره ،بر خالف تصورى که خیلی از افراد
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دارند ،امتیاز نیست بلکه وظیفهاى خطیر است .والیت فقیه از امور اعتبارى عقالیی است و واقعیتی جز
جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیام براى صغار .قیام ملت با قیام صغار از لحاظ وظیفه و
موقعیت هیچ فرقی ندارد .مثل این است که امام (ع) کسی را براى حضانتِ حکومت ،یا منصبی از
مناصب ،تعیین کند .در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
حضرت استاد روح  :قبال مثال زدیم [که] اگر کسی عمل منافی عفت انجام دهد،اسالم میگوید به او باید صد
ضربه یا هشتاد ضربه شالق زده شود ،زمان رسول اکرم چند ضربه باید زده میشد؟[نمیگوئیم چون]
سید انبیاء است هزار ضربه بزن! زمان امیرالمومنین چندتا بزنیم؟؟[نمیگوئیم چون] سید اوصیاء است
پانصد ضربه بزن!زمان مالک اشتر چندتابزنیم؟؟[نمیگوئیم چون غیر معصوم است پس] پنجاه ضربه
بزن! به من و شما که رسید چندتا بزنیم؟؟[نمیگوئیم] فُوتش کن!!! این که خالف عقل است و کسی
این حرف را نمی زند،این خیلی حرف مسخره ای است.
میگوئیم چه پیغمبر بزند،چه حضرت امیر بزند،چه ابی الحسن الرضا بزند،چه امام زمان بزند،چه ولی
فقیه جامعه ی اسالمی بزند[،همه،فقط باید] همان تعدای را که خدا گفت بزنند نه یک ذره بیشتر ونه
یک ذره کمتر...
این یعنی چه؟ یعنی اختیار[همه ی آنها در اجرای دینبرابر است] ،این همان اختیارات است.
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 220

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

مثالً یکی از امورى که فقیه متصدى والیت آن است اجراى «حدود» (یعنی قانون جزاى اسالم) است.
آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایینتر است
باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جارى کند 150 ،تازیانه میزند ،و
حضرت امیر المؤمنین (ع) صد تازیانه ،و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدى قوه اجراییه است و
باید حد خدا را جارى کند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد ،و چه حضرت امیر المؤمنین (ع) ،یا نماینده و
قاضی آن حضرت در بصره و کوفه ،یا فقیه عصر.
حضرت استاد روح  :امام شاهدی دیگر می آورند،پیامبر چقدربایدخمس بگیرد؟[نمیگوئیم که] به
فقیه که رسید،عُشر بگیرد! این حرف که عقالئی نیست...
این درسهائی است که امام درنجف گفته اند،اصال درایران نبوده است.
برای رضای خدا مقداری گوش کنید...
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 220

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات ،خمس ،زکات ،جزیه ،و خراج اراضی
خراجیه است .آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد ،چقدر میگیرد؟ از یك جا ده یك و از یك جا بیست
شدید
یك؟ حضرت امیر المؤمنین (ع) خلیفه شدند چه میکنند؟ جنابعالی فقیهِ عصر و نافذ الکلمه ُ
چطور؟ آیا در این امور والیت رسول اکرم (ص) با حضرت امیر المؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟
حضرت استاد روح  :پیامبر برهمه والیت دارد حتی بر علی مرتضی؛به امیرالمومنین که رسید[ایشان] والیت
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دارد حتی بر امام حسن ...امروز وَلیِّ فقیه برهرکسی غیرخودش والیت دارد،غیر از ولی الله االعظم.
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 220

 :برابری پیامبر

صل الله علیه و آله وسل

م  ،امام

علیه السالم

و فقیه در والیت سیاسی

خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولیا» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند ،حتی
بر حضرت امیر (ع) والیت دارند .پس از آن حضرت ،امام بر همه مسلمانان ،حتی بر امام بعد از خود،
والیت دارد؛ یعنی ،اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جارى است ...
همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم بود و خداوند او را رئیس
و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ،فقهاى عادل هم بایستی رئیس و حاکم
باشند ،و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعی اسالم را مستقر گردانند.
صلوات مرحمت بفرمایید...

عج
لل
ا هم صل علی محمد و آل محمد و ل فرجهم
ادامه ی متن ازکتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی : 222
درزمان غیبت  ،درتمام اموری که امام معصوم درآنها حق والیت دارد،فقیه دارای والیت است...
حضرت استاد روح  :هیچ تفاوتی[بین والیت معصوم و والیت فقیه در آنچه که مربوط به اداره ی اجتماع
است] وجود ندارد...
ادامه ی متن ازکتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 223

:جهالتها ومخالفتها نسبت به والیت فقیه

این منحرفین ،اینهایی که از اسالم هیچ اطالع ندارند ،اینهایی که مخالف با اسالم هستند ،در
مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند براى آن یا
تظاهر کردند .اینها ازمجلس خبرگان میترسند ،براى اینکه مجلس خبرگان میخواهند والیت فقیه
را اثبات کنند .مجلس خبرگان میخواهند تصویب کنند آن چیزى را که خداى تبارك و تعالی
فرموده است ،و اینها از او میترسند.
حضرت استاد روح  :بعضیها این حرف را [امروز هم] میزنند [که والیت فقیه دیکتاتوری است]...
امام میفرمایدکسیکه که در باب والیت فقیه اشکال میکند[،دلیلش اینستکه] از اسالم متنفر است...
ادامه ی متن ازکتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 223

:جهالتها ومخالفتها نسبت به والیت فقیه

اینها خیال میکنند که اگر چنانچه والیت فقیه پیش بیاید ،قضیه قُلدرى پیش میآید و دیکتاتورى
پیش میآید .در صورتی که در اسالم این حرفها نیست .خیر ،اینها حرف میزنند.
اینکه میگویند که دیکتاتورى پیش میآید ،نه این است که ندانند این طور نیست؛ لکن اینها از
اسالم متنفرند .اینها باید بفهمند این را که تا این محراب و منبر هست و تا این خطابهخوانها و این
اسالم و مسلمین و این بازار اسالم و این جوانان مسلمان هستند ،نمیتوانند کارى بکنند.
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حضرت استاد روح  :اوقات تلخی امام را ببین...
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 224

:جهالتها ومخالفتها نسبت به والیت فقیه

اینها باید بفهمند این را که در خدمت رژیم سابق یا در خدمت اربابهاى رژیم سابق دارند کار
میکنند .اگر فهمیده هستند ،از روى فهم میکنند ،خائن هستند .و اگر چنانچه از روى بیاطالعی
و جهالت است ،جاهل هستند .قضیه والیت فقیه یك چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده
باشد .والیت فقیه یك چیزى است که خداى تبارك و تعالی درست کرده است .همان والیت رسول
اللَّه هست .و اینها از والیت رسول اللَّه هم میترسند!
شما بدانید که اگر امام زمان -سالم اللَّه علیه -حاال بیاید ،باز این قلمها مخالفاند با او...
حضرت استاد روح  :گرفتید چه شد؟!!!
ادامه ی متن ازکتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 224

:جهالتها ومخالفتها نسبت به والیت فقیه

نگویید ما والیت فقیه را قبول داریم ،لکن با والیت فقیه اسالم تباه میشود! این معنایش تکذیب
شعُر این حرف را میزنید.
ائمه است؛ تکذیب اسالم است و شما مِن حَیثُ الَ یَ ْ
حضرت استاد روح  :چرا اینگونه میگوید؟چون [اگر آگاهانه مخالفت کنند]امام بحث را به سمت ارتداد میبرد...
ادامه از متن کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 224

:عدمِ درک معنایِ والیت فقیه،منشاء بسیاری از مخالفتها

اینها اصالً اطالعی ندارند که قضیه والیت فقیه چی هست .اصالً از والیت فقیه سر در نمیآورند که
اصالً چه هست! در عین حالی که سر در نمیآورند ،مینشینند میگویند:اگر بنا باشد که والیت
فقیه بشود دیکتاتورى میشود ،کذا میشود! مگر امیر المؤمنین که ولیا امور مردم بود -دیکتاتور
بود؟ مگر خود پیغمبر که والیت داشت دیکتاتور بود؟ مگر بگویند والیت براى پیغمبر هم نیست؛
پیغمبر هم مثل سایر مردم! و از اینها بعید نیست این را بگویند .لکن جرأت نمیکنند بگویند...
حضرت استاد روح  :ببین امام چقدراوقاتش تلخ است!
ادامه از متن کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 225

:عدمِ درک معنایِ والیت فقیه،منشاء بسیاری از مخالفتها

شما نمیدانید .شما فقیه را اطالع بر آن ندارید که میگویید ما والیت فقیه نداریم .این طور والیت
فقیه از روز اول تا حاال بوده .زمان رسول اللَّه تا حاال بوده .این حرفها چه است که میزنند اینها؟ این
اشخاص غیر مطالع بر فقه ،غیر مطالع بر مجارى امور ،این حرفها را میزنند و اذهان را مشوب میکنند.
صلوات مرحمت بفرمایید...

عج
لل
ا هم صل علی محمد و آل محمد و ل فرجهم
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کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 225

:لزوم بی توجهی به روشنفکرنمایان مخالف والیت فقیه

به حرفهاى آنهایی که بر خالف مسیر اسالم هستند و خودشان را روشنفکر حساب میکنند و
میخواهند والیت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ،والیت فقیه در
کار نباشد ،طاغوت است.
حضرت استاد روح  :عین حرف امام است که چشمهایتان را باز کنید...
ادامه از متن کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی

:226لزوم بی توجهی به روشنفکرنمایان مخالف والیت فقیه

بله ،آقایان بعضیشان میگویند مسئله والیت فقیه یك مسئله «تشریفاتی» باشد ،مضایقه نداریم .اما
اگر بخواهد ولیّ ،دخالت بکند در امور ،نه ،ما آن را قبول نداریم -حتما باید یك کسی از غرب بیاید
دخالت بکند؟! -ما قبول نداریم که یك کسی اسالم تعیین کرده او دخالت بکند.
حضرت استاد روح  :خوب گوش کنید،عین بیان امام است،البته حمل بر صحت میکند...
ادامه از متن کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 226

:لزوم بی توجهی به روشنفکرنمایان مخالف والیت فقیه

اگر متوجه به لوازم این معنا باشند ،مرتد میشوند! لکن متوجه نیستند .صلوات مرحمت بفرمایید...

عج
لل
ا هم صل علی محمد و آل محمد و ل فرجهم

حضرت استاد روح  :خُب [امثال احمدی نژاد] بدانند دارند چه کار میکنند،درک کنند از چه چیزی حرف میزنیم!
آنچیزی که از شهید رجائی گفتم،مربوط به حکم ریاست جمهوری شهیدرجائی است و مربوط به
تاریخ 60/5/11است ،ببینید...
امام تصریح میکند که حتی اگر مقبولیت داشته باشد ولی  ،از سمت ولی امر تنفیذ نشده
باشد،مشروعیت ندارد و طاغوت است ،حتی دیگرانی که یک زمانی بوی شهید رجائی را میدادند...
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 210

:مشروعیت منصب ریاست جمهوری با نصب ولی فقیه

چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد  ،این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان
را به سمت ریاست جمهورى اسالمی ایران منصوب نمودم،
حضرت استاد روح  :تازه امام خط و نشان هم میکشد،ببینید...
ادامه از متن کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 210

:مشروعیت منصب ریاست جمهوری با نصب ولی فقیه

و ما دام که ایشان در خط اسالم عزیز و پیرو احکام مقدس آن میباشند و از قانون اساسی ایران
تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از
فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند ،این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است .و اگر خداى
ناخواسته بر خالف آن عمل نمایند ،مشروعیت آن را خواهم گرفت...
رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد ،غیر مشروع است .وقتی غیر مشروع شد ،طاغوت است؛ اطاعت او
اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است.
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حضرت استاد روح [ :میخواهم] روش صحیح والیت پذیری را نشانتان بدهم؛روش صحیح والیت پذیری این
نیست که اگر آقا در جلسه ی خصوصی چیزی را میگوید،شخص بگوید :شنیدم!آقا[مطلبی را در
جلسه ی] درس بگویند،شخص دوسه روز ساکت باشد،چند روزکه گذشت ناقالبازی دربیاورد!!
این طریقه ی صحیح والیت پذیری نیست.
روش صحیح والیت پذیری اینگونه است که خواهید دید...
کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 346

 :روحیه ی صحیح در اطاعت از ولی فقیه زمان

چند ماه قبل از رحلت امام رﺿوان الﻠه عﻠﯿه مرتب از من میپرسیدند که بعد از اتمام  ،دوره ي ریاست
جمهورى میخواهید چکار کنید؟ من خودم به مشاغل فرهنگی زیاد عالقه دارم؛ فکر میکردم که
بعد از اتمام دوره ي ریاست جمهورى به گوشه اي بروم و کار فرهنگی بکنم.وقتی از من چنین
سؤالی کردند...
حضرت استاد روح  :گوش،گوش،گوش،همه گوش کنید...
ادامه از متن کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 346

 :روحیه ی صحیح در اطاعت از ولی فقیه زمان

گفتم اگر بعد از پایان دوره ي ریاست جمهورى ،امام به من بگویند که بروم رئیس عقیدتی،
سیاسی گروهان ژاندارمرى زابل بشوم حتی اگر به جاى گروهان ،پاسگاه بود! من دست زن و بچه
ام را میگیرم و میروم والله این را راست میگفتم و از ته دل بیان میکردم...
حضرت استاد روح  :والیت پذیری الکی نیست که بگوئی از توبه یک اشاره از ما به سر دویدن!
علت اینکه آقای منتظری به آن بدبختی گرفتارشد همین [عدم پیروی از ولی فقیه]بود،امام
[می]فرمود :مراقب بیتش باش،او میگفت  :من خودم مجتهدم این بحثها را درک میکنم که قصه از
چه قرار است...
رفتیم جلوتر[،امام]فرمودند :به رادیوهای بیگانه گوش نکن،گفت :نمی شود.
جلوتررفت[،امام فرمود] سهم امام[ازخمس] را در حلقوم منافقین نریز...
آقایان ! خداشاهد است که ولی[فقیه] خیر همه ی ما را میخواهد.
ادامه از متن کتاب «ره  ،رهرو  ،رهبر» صفحه ی 346

 :روحیه ی صحیح در اطاعت از ولی فقیه زمان

یعنی براى من زابل مرکز دنیا میشد ومن در آنجا مشغول کار عقیدتی ،سیاسی میشدم ! به نظر
من بایستی با این روحیه کار و تالش کرد و زحمت کشید؛ در این صورت ،خداى متعال به کارمان
برکت خواهد داد.
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حضرت استاد روح  :رفقا دو_سه تا نکته ی عمیق میخواهم بگویم،امام میفرمایند،اسالمی که غیر روحانیت به
شما عرضه میکند،قبول نکن،به همین صراحت...
یک وقت نگوئید که این حرف مربوط به قبل از انقالب است واالا اگر آیات قرآن را هم بخوانم
خواهیدگفت :شان نزولش چیز دیگری است!!!
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 237

:تمسک صحیح به اسالم و دوری از اسالم مخالف روحانیت

باید توجه کنید که اسالم همان است که از صدر اسالم تا کنون فقها آن را حس کردهاند .در بعضی
موارد ،قدرت داشتهاند و پیاده کردهاند و در بیشتر موارد ،دست نخورده در قرآن و اخبار و کتابهاى
فقه موجود است .باید توجه کنید تا کسانی ظاهر الصالح ،اسالمشناس نشوند و یکمرتبه متوجه
شوید از راه راست منحرف شدهاید؛ یعنی ،سعی کنید اسالمتان از روحانیت جدا نشود و با آنان که
اسالمشان با روحانیت مخالف است ،مخالفت کنید.
حضرت استاد روح  :فهمیدید که چه گفتم؟ به همین صراحت! دلیلش را هم امام فرموده است،که چطور
امام میفرماید اگر کسی اسالم را اشتباه به مردم برساند گناهش باالتر از قتل انبیاءاست.گوش
میکنید که چه میگویم؟گناه این آدم باالتر از قتل انبیاءاست! به گمانم بار اول است که این حرفها
را میشنوید!
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 238

:معرفی غلط اسالم به دیگران،گناهی بدتر از قتل انبیاء

اگر ما اسالم را بر خالف آن طورى که هست نمایش بدهیم به خارج ،عرضه کنیم به خارج ،این
شکست اسالم است ،نه یك معصیت ،قضیه معصیت نیست ،این آنی است که انبیا سرش کشته
شدند ،آنی است که اولیا سرش کشته شدند .دینِ حق ،دینی است که انبیا و اولیا کشته شدند
سرش؛ اگر کسی یکی از انبیا را بکشد ،یا اسالم را کارى بکند ،این گناهش باالتر از او هست .انبیا
براى اسالم کشته شدند؛ این از نبیکشی باالتر است! این از سید الشهدا کشتن بدتر است!
حضرت استاد روح  :یعنی این شخصی که[اسالم را آنگونه که نیست معرفی میکند] از شمر بدتر است.
کتاب «هندسه ی انقالب » صفحه ی 238

 :معرفی غلط اسالم به دیگران،گناهی بدتر از قتل انبیاء

سید الشهدا براى اسالم خودش را به کشتن داد .همان اسالمی که حاال دست ما افتاده ،و مع
األسف بعضی از ما بازى میکنند با او!
حضرت استاد روح :خُب خالصه ی سوال چه بود؟ [سوال این بود که] آیا به بهانه ی عدالت میتوان تضعیف
والیت کرد؟
جواب  :خیر،تضعیفِ والیت،حرامِ قطعیِ شرعی است،از هرکس که سر بزندهیچ فرقی ندارد.
«والسالم»
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