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  اي: اهللا خامنه آیت کارنامۀ رهبريِ ازمهدي کروبی  برداشت مغرضانۀپاسخ به 

 رهبرِ انقالب با نسبتحکومتی مدیرانِ مفاسد   
 مهدي جمشیدي

 عضو هیأت علمیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

 

اما با غرض ست، دهید یمدع  

دل را غرض ةدیباشد د پرده  

)2871 تیدفترِ ششم، ب معنوي، مثنويِ(   

  مقدمه:

ایشان  به نسبت ایرادها و ها اي اشکال رهبرِ انقالب، پاره به کروبی مهدي نامۀ در

 وجود با گویی پاسخ اي را به فرار از خامنه اهللا مطرح شده است. از جمله، وي آیت

از فسادهاي فراوان در ساختارِ قدرتش، متهم ساخته و در این باره،  فراگیرِ گسترة

اند، نوشته است. برخی از  گویی پدید آمده پاسخ و حاکمیت که به دلیلِ فقدانِ نظارت

 گسترة میانِ نیست؛ قانون از فراتر کس، هیچ: هاي این اشکال، عبارتند از فرض پیش

 اهللا آیت گذشته، دهۀ سه در دارد؛ وجود مستقیم تناسبِ گویی، پاسخ گسترة و قدرت

 اختیارش در کشور امکانات همۀ و داشته قرار قدرت سطحِ باالترین در اي خامنه

 اشکالِاوست.  هاي سیاست محصولِ کشور، امروزِ نامطلوبِ وضعِ و است؛ بوده

، مسألۀ فقیه والیت نظریۀ با اي خامنه اهللا آیت قدرت فراگیرِ گسترة تعارضِ

 نوع اینست که در این نامه به آن پرداخته شده است. در نامه، ادعا شده که  دیگري

و حداکثري مداخالت در مهم هاي تصمیم تمامِ تجمیعِ و کتاب، و حساب بی اختیارات 

 عقلِ کردنِ تعطیل معنیِ به زیرا ندارد، همخوانی فقیه، والیت نظریۀ با فرد، یک

  است. فردي خودکامۀ نظامِ ایجاد و مردم بر خود نظرات کردنِ تحمیل و جمعی
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]1 .[تحاکمی نآ شود، نه زوالِ فساد می علنی شدنِ اقلّی و غیرِ ، موجبِفقیه ولی  

باشد،  »دینی«این است که چنانچه حکومتی،  در زمینۀ  هاي غلط فرض یکی از پیش

دین،  ۀوجود داشته باشد؛ چراکه فساد با دیانت و ادعاي اقام »فساد«نباید در آن 

تعارض دارد. پس اگر در حکومتی فساد وجود دارد، آن حکومت، دینی نیست. این 

دینی نیز داللت بر آن ندارند. اسالم مدعی این نیست  ، صحیح نیست و متونِ»تالزم«

 تمامِ«شود و  زائل می از جامعه »یکلّ طورِ به«دین، فساد  تحاکمی ۀه در سایک

انسان،  آورند. چنین تصوري، با سرشت و طبیعت ، رو به صالح و خیر می»ها انسان

سازگار نیست. انسان به حمؤمنانه  یابد و زندگیِ به دین گرایش می ،خود اختیارِ بِس

برخوردار است  »آزادي«و  »اختیار« گزیند، و در ادامه نیز، همچنان از قدرت را برمی

 »ضاللت«و  »باطل«کند و  »تخطی«دین،  تواند از تعالیم و احکامِ می به این سبب، و

همواره در  ،انسان سایرِ -السالم علیهم - معصومان  را برگزیند. به جز حضرات

گاه، اسیر  توان توقع داشت که هیچ هستند و نمی »خطا«و  »لغزش« معرضِ

ز این نیست که فساد دین، بیش ا هاي شیطان نشوند و معصیت نکنند. کارکرد وسوسه

دهد. بنابراین،  نمی »به فسق تجاهرِ« مجالِساند و ر می »حداقل«، به  را در جامعه

ادي انجام اي نیست که در آن، هیچ معصیت و فس اسالمی عبارت از جامعه ۀجامع

پیدا  »علنی غیرِ«و  »اقلّی« حالت ،ها انسان اي است که در آن، فساد نشود، بلکه جامعه

ها  است که در آن انسان »زمینی بهشت«نوعی  کند. نگرشی که مدعی ایجاد می

ین لغزش و ترحقّ قرار دارند و کم مکانیکی و جبري، همواره در مسیرِ صورت به

است که  »گریزانه تخیلی و واقع گراییِ آل ایده«زند، نوعی  ر نمیخطایی از آنها س

بخشی از  نیافته و نخواهد یافت. به هر حال، وجود خارجی و عینی تحققِتاکنون 

اندیشی کرد و  توان مطلق است و نمی »طبیعی«و به یک معنا،  »ناپذیر اجتناب«فساد، 

  د. دینی انجام نشو ۀانتظار داشت هیچ تخلفی در جامع

  

  جامعه نیست صالحِا شرط کافی براي، در قدرت فقیه ولیاستقرارِ ]. 2[

خللی  »دین«شود که چون در  یاد شده به این صورت مطرح می گاهی نیز اشکالِ

 نقص و ضعف وجود دارد که جامعه همچنان گرفتارِ ،»دینی حاکمِ«نیست، پس در 
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و  »الهی قانونِ« انسانی، متوقف بر وجود ۀجامع دیگر، صالحِ عبارت به فساد است.

یکدیگر قرار گیرند، جامعه روي سعادت  است، و اگر این دو در کنارِ »الهی مجريِ«

صالح و  ، تحققِامر خطاست؛ زیرا عالوه بر این زفرض نی را خواهد دید. اما این پیش

خیر در جامعه، متوقف بر وجود نه نیست گو دیگري نیز هست، و هرگز این شرایط

- امیر  حضرت ی در حکومتحتّ کافی باشند. ، عللِ»رهبر«و  »ایدئولوژي«که 

حکومتی، فساد وجود داشت،  مدیرانِ نیز چه در جامعه و چه در میانِ - السالم  علیه

  :دنالبالغه، داللت بر این امر دار هاي نهج و نامه ها که برخی از خطبه طوري به

 ما اخْتَطَفْت و الْوثْبۀَ عاجلْت و الْکَرَّةَ أَسرَعت الْأُمۀِ خیانَۀِ فی الشِّدةُ أَمکَنَتْک فَلَما

ترقَد هلَینْ عم هِمالوونَۀِ أَمصالْم هِملامأَرل ؛ وهِمتَامبه خیانت در بیشتر مجالِ چون أَی 

 که مالى از توانستى آنچه و برجستى تند و نمودى حمله شتابان افتاد، دستت به امت

 سیدجعفر ترجمۀ ،41 نامۀ البالغه، نهج(بِربودى بودند، نهاده یتیمان و زنان بیوه براى

  .)شهیدي

آن  »حکمرانیِ«توان نتیجه گرفت که این وضع به  چنین فسادهایی نمی اما از وجود

ستی س ،خود تکالیف گردد و مسأله این است که ایشان در انجامِ می حضرت باز

السالم  علیه -امیر  حضرت اي، شخصیتی همانند پس ممکن است بر جامعهورزیدند. 

فساد و  دچارِ ،حکومتی حاکم باشد، اما با این حال، باز هم برخی از مدیرانِ - 

المال شوند. روشن است که آن حضرت نه در  به بیت اندازيِ خواهی و دست  زیاده

آنها، و نه در نظارت بر  حکومتی کوتاهی کردند، نه در هدایت کارگزارنِ انتخابِ

انسانی است که  جهانِ تاما با این همه، خطا و انحراف رخ داد. این خصوصی ؛آنها

خیر و شر و  سازد؛ به این معنی که انسان در نهایت، خودش میانِ آن را متمایز می

  »ةاراد« بیرونی، جایگزینِ عللِیک از  زند و هیچ می »انتخاب«حقّ و باطل، دست به 

نیز باید حقّ » مردم«و » حاکمان«بنابراین،  کنند. شوند و آن را از وي سلب نمی او نمی

مساعدت کنند، اما اگر چنین نکنند، از همراهی و حقّ، ولی را  ۀرا بطلبند و در اقام

کاري ساخته نخواهد بود: تنهایی، ، بهولی  

 و الْحرُّ عنَّا یسبخْ أَمهِلْنَا الْقَیظ حمارةُ هذه قُلْتُم الْحرِّ أَیامِ فی إِلَیهِم سیرِبِال أَمرْتُکُم فَإِذَا

 هذَا کُلُّ الْبرْد عنَّا ینْسلخْ أَمهِلْنَا الْقُرِّ صبارةُ هذه قُلْتُم الشِّتَاء فی إِلَیهِم بِالسیرِ أَمرْتُکُم إِذَا

 یا أَفَرُّ السیف منَ اللَّه و فَأَنْتُم تَفرُّونَ الْقُرِّ و الْحرِّ منَ کُنْتُم فَإِذَا الْقُرِّ و الْحرِّ منَ فرَاراً



4 
 

اهالِ أَشْبالرِّج الَ لَا ورِج لُومالْأَطْفَالِ ح قُولُ وع اتبالِ رجالْح تددأَنِّی لَو لَم کُمأَر و 

لَم رِفْکُمرِفَۀً أَععم و اللَّه رَّتماً جنَد و تقَبماً أَعدس قَاتَلَکُم اللَّه لَقَد لَأْتُمحاً قَلْبِی مقَی و 

نْتُمرِي شَحدظاً صغَی ی وونتُمرَّعج امِ نُغَبمأَنْفَاساً التَّه و تُمدأَفْس لَیأْ عانِ یِیریصبِالْع 

ذْلَانِ؛ وتا ده مهلتى است، گرم سخت هوا گویید بخوانم، را شما تابستان در اگر الْخ 

 تا ده فرصتى است، سرد سخت گویید دهم، فرمان زمستان در اگر. شود کمتر گرما

 آخته شمشیرِ با گریزید، مى چنین سرما و گرما از که شما. شود در به ما بالد از سرما

 را شما کاش! نازپرورد خردانِ کم اى مرد، صورت به مردان نه اى! ستیزید؟ مى کجا

 آن، دستاورد و بود ندامت آشنایى، این پایانِ خدا، به که شناختم نمى و بودم ندیده

 ام، سینه و است خون پر شما، دست از دلم که! بمیراناد تان خداي. حسرت و اندوه

 نافرمانى با و ریزید، مى کامم به اندوه جرعۀ پیاپى، که دون، مردمِ شما خشمِ ماالمالِ

 ترجمۀ ،27 خطبۀ البالغه، نهج(آمیزید درمى هم به را کار جانبم، فروگذارىِ و

  .)شهیدي سیدجعفر

کار از دستش  ۀر رشتس ،رندآن را که فرمان نب ؛لَا رأْي لمنْ لَا یطَاعو روشن است که: 

  .(همان)برون است

  

  اند محدود کردهرا فقیه  ولیارادة  سکوالر، ساختارهاي اجتماعیِ]. 3[

گرا بود؛ به این معنی که نیروهاي انقالبی، مبتنی بر  دلیل اسالمی، انقالبیِ انقالبِ

جامعه  د که باید انقالبی شوند و اساس و بنیادشناخت و آگاهی، به این نتیجه رسیدن

جامعه، در حد  اسالمی براي تدبیرِ انقالبِ نظريِ را تغییر دهند. با این حال، طرحِ

نیافت. به این ترتیب، پس از  »مشروح«و  »مبسوط« باقی ماند و صورت »کلّیات«

ماعیِ پیشین برقرار ماندند تا ناچار، همان ساختارهاي اجت اسالمی، به انقالبِ وقوعِ

ورت، به فراموشی اما این ضر تارهاي نو، تئویزه و مستقر گردند،تدریج، ساخ به

متفاوت،  معناییِ نظامِ گیريِ اسالمی و شکل تحققِ انقالبِ سپرده شد و با وجود

، »درونی تناقضِ«پابرجا باقی ماندند. این  »ساختارهاي اجتماعیِ سکوالر«همچنان 

کمیتی، یکی از حا مشکالت و معضالتی گردید که مفاسد وجود آمدنِ به سازِ سبب

فروکاهید و  »مسئوالن«و  »مدیران«اي از  رو، مسأله را نباید به پاره آنها بود. از این

 ؛حاکمیتی را خشکاند ، ریشۀ مفاسد»عزل و نصب«توان با چند  گمان کرد که می
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نظر در ساختارهاي  تجدید«چنین اقدامی، فرع است و اصل عبارت است از 

هنگام آن ساختارهایی که خاستگاه دینی داشته باشند. تا  و ایجاد »اجتماعیِ موجود

عمیق و  صورت به نیروهاي حکومتی، مفاسد، تحقق نیابد »انقالب در ساختارها«

  براي همیشه، برطرف نخواهند شد.

  

  را پوشانده استهاي درخشان  ت، واقعیها پراکنی ها و یأس نمایی ]. سیاه4[

 دربارة مفاسد »آمیز هاي منفی و مبالغه تصویرسازي«ناظر به  نیز، بخشی از مسأله

آن است که به  همخوانی ندارند. دشمن به دنبالِ ،»تواقعی«حاکمیتی است که با 

ی را مردم و حاکمیت، شکاف و فاصله ایجاد کند و این تلقّ ، میانِ»نمایی سیاه«واسطۀ 

 هایش، دچارِ آرمان مِتما برخالف ،اسالمی آنها جاگیر سازد که انقالبِ در ذهنِ

ها، چیزي  اي از ارزش ترین و بیشترین فسادها شده و به جز ظاهر و پوسته بزرگ

د دارد، آنها مردم وجوبرخی از دهی در  ۀ تعمیمباقی نمانده است. و از آنجا که روحی

و  »مطلق«و  »فراگیر«را امري  آنحکومتی،  نِابرخی از کارگزار نیز با مشاهدة فساد

نسبت به مسئوالن و نهادهاي حاکمیتی، » تذکّر« و »انتقاد« :کنند قلمداد می »اکثري«

؛ زیرا میبده »میتعم«و  میکن »نمایی بزرگ« نباید مشکالت راخوب و الزم است، اما 

تنها واقعی نیست، بلکه موجبِ سرخوردگی و یأسِ جوانان  ، نه»یینما اهیس«و  »مبالغه«

اما این تصاویر،  .)1396دي  19، مردم قمبا  داریداي،  اهللا خامنه (آیتشود می

اسالمی،  در نظامِکند.  حکایت نمی ،تست، و از واقعیي معارض اها برساختۀ رسانه

ه از س و منزّصالح و مقد ،تواند ادعا کند که همگان فساد وجود دارد و کسی نمی

چنین نیست که فساد، شایع شده باشد و  و لغزش هستند، ولی از سوي دیگر، اطخ

 که رهبرِ دراز کرده باشند؛ چنان المال به بیت تعدي دستمدیران و مسئوالن،  اغلبِ

 تیاکثر« ،درستکار و صالح و خدمتگزار رانِیمدگمان،  که بی انقالب تصریح کرد

 مبارزه با مفاسد ايِ ماده هشت فرمانِ ،اي اهللا خامنه (آیتدهند یم لیرا تشک »کارگزاران

ایشان معتقد است که در کشور، فساد وجود دارد،  .)1380اردیبهشت  10 ،اقتصادي

فساد ساختاري ». شده نهادینه«و » ساختاري«است نه » موردي«اما وجود فساد، امري 

 و فسادآور ،»طبیعی طورِ به«در دورة طاغوت وجود داشت، چون نظامِ سیاسی 

 دیدار با اي، اهللا خامنه آیت(نیست گونه این که امروز، حالیدر  بود، فسادپرور
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 ،ما دشمنانِ رِیتداب نیتر از مهم یکیامروز  ).1396خرداد  17دانشجویان، 

، تالش است یملّ اقتدارِ یۀمردم، ما یِعموم افکارِ از آنجا کهاست.  »یپراکن عهیشا«

دشمن  يها عهیاوالً شا مردم باید ثبات و سست کنند. ی، آن را بیپراکن عهیشاکنند با  می

 نیا ، چونمیکن »نقل« م،یشنو که میرا  ییمبنا یب حرف، یعنی نباید دننده »اشاعه«را 

که سند صحیحی در میان  تا هنگامی ؛ ثانیاًخواهد یاست که دشمن م يهمان کار

اي،  اهللا خامنه (آیتمیکن »باور«دشمن را  ۀلیوس به هشد پراکنده يها عهیشانباشد، نباید 

 .)1396دي  19، مردم قمبا  دارید

ها را انکار کند  از یک سو، چنین نیست که رهبرِ انقالب، اصلِ وجود تنگناها و نقص

که تصریح ایشان تصریح  طورِ کلّی به دشمنِ بیرونی نسبت دهد، چنان و یا آنها را به

موجب شود که از  امر نباید نی، اما اوجود دارد »یخارج دشمنِ«کرده است که 

و  »ها یینارسا« نیز دچارِما  ؛ چونمیخودمان غافل شو» داخلیِ يها ضعف«

، ندینش یزخم م يروبر  ،مگسو از آنجاکه  یم.هست خویش در کارِ یی»ها ینابسامان«

وجود آمد، باید آن را عالج  جلوگیري کرد و یا اگر بهزخم وجود آمدنِ  از به باید

از دشمنِ  م،ینداشته باش یداخل و معضلِ مشکل بیانِ دیگر، چنانچه ماکرد. به 

دي  19، مردم قمبا  داریداي،  اهللا خامنه (آیتبیرونی، کاري ساخته نخواهد بود

داند و به صراحت  از سوي دیگر، ایشان حتّی خود را از صحنه برکنار نمی .)1396

مردم با  داریداي،  اهللا خامنه (آیت»ریتقص«هم و دارم،  »قصور«، هم ریحق ةبند گوید می

 یلیخ« ،نگاه بندهدر  کشورة ندیآگوید  اما با این حال، ایشان می .)1396دي  19، قم

ت را به ملّّ نیاراده فرموده است که ا ،»متعال يخدا«که  دانم یبنده م ؛است »روشن

 نظامِ و اسالم به برکت رانیا ملّت ،شاءاهللا که ان دیبرساند و بدان »درجات نیتر یمتعال«

دشمن،  ۀکه توطئ دیو بدان .دیخواهد رس درجات نیتر یبه عال دیترد بدونِ ،یاسالم

نخواهد  یغلط چیه ،کلمه، دشمن یِواقع ينخواهد داشت و به معنا »ياثر چیه«

  .)1396دي  19، مردم قمبا  داریداي،  اهللا خامنه (آیتتوانست بکند

  

  »اجراییات مدیریت« است، و نه »انقالب مدیریت«]. وظیفۀ ولی فقیه، 5[

مسئولیفقیه، ت کلّیِ نظامِ ولی باید با  ويشود؛ یعنی  اسالمی خالصه می در هدایت

هاي اسالمی تطابق دهند و  حاکمیت و جامعه بنگرند و آن را با ارزش دقت به وضعِ
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کند اسالمی را مخدوش می ناهمخوان و ناسازگاري که اساسِ نظامِ هر حرکت ،

ی و جزئی اجرای د در امورِو موظف باشگونه نیست که ا د. بنابراین، ایناصالح کن

ها و خطاها  روي کج موردي و مصداقی، در برابرِ صورت دخالت کنند و همواره به

اي است که در قانون، نهادهاي  حاکمیتی، وظیفه گیري کنند. مواجهه با مفاسد موضع

خود  اند و این نهادها باید به وظایف راي رسیدگی به آن مشخص شدهمشخصی ب

عمل نمایند، و اگر چنین نکنند، نهادهاي نظارتی باید از آنها پاسخ بطلند و اجراي 

  قانون را خواستار شوند.

و مدیران است، نه  مسئوالن عهدة به »کشور ادارة«رهبرِ انقالب بر این باور است که 

مختلفی که به دست  هاي بخش باشد مراقب که است این رهبر اصلیِ رهبر. وظیفۀ

رو،  از این. نزنند» انقالب و اسالم با ناساز آهنگ« شوند، مسؤوالن و مدیران اداره می

 رهبر باید دخالت کند؛ چون مسؤولیت بیاید، وجود به آهنگی که چنین هر جا

 و مسئوالن دیدار اي، اهللا خامنه آیت(است» حفظ انقالب و نظام«رهبر،  اساسیِ

. در جاي دیگر نیز )1379تیر  19ایران در تاریخ  اسالمی جمهوري نظام کارگزاران

 حراست«ایشان توضیح داده است که مسئولیت رهبر در نظامِ جمهوريِ اسالمی، 

 هدایت« و »کشور بر حاکم نظامِ انقالبیِ و اسالمی هویت از جانبه همه و دقیق

 »آن قدرِ عالی و واال هاي هدف سمت به نظام این ةتنید درهم هاي دستگاه

ایشان . )1395خرداد  4خبرگانِ رهبري،  مجلسِ به پیام اي، اهللا خامنه آیت(است

اهللا  (آیتکنم یدخالت نم مسئوالن، »ةژیو« و» جزیی« فیمن در وظاگوید  می

اي معتقد است که چه از  اهللا خامنه آیت .)1396دي  19، قم مردمِبا  داریداي،  خامنه

 منطقی«لحاظ « هاي گیري تصمیم« همواره در تواند رهبر نمی ،»قانونی«و چه از لحاظ 

مطالبه کند که چنین و چنان کنند، بلکه اگر  و شود وارد نهادهاي حکومتی »مورديِ

که  این مطرح شود، و یا دولت این مسأله باید در دارد، خطا و اشتباهی مسئولی،

رهبر این است که در برابرِ هر  کند. وظیفۀ او را استیضاح باید و است مجلس وظیفۀ

 ممکن که شکلی هر شود، به می» انحراف نظامِ اسالمی از مسیر«آنچه که موجبِ 

 »جزئی مورد«یک  نگذارد انحرافی رخ دهد، هر چند عاملِ انحراف، و بِایستد است،

براي مثال، دربارة توافقِ برجام، ایشان بر دو فقرة جزئی تأکید کردند، به این  .باشد

 علّت که اگرچه آن فقرات، جزئی بودند، اما قبولِ آنها از سوي ایران، به معنیِ تحملِ
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» انحراف در حرکت کلّیِ نظام«دولت ایاالت متحدة آمریکا بود، و این امر،  تحمیلِ

تّی فراتر از این، ایشان در فقراتی که مشمول این قاعده کرد. البته ح ایجاد می

که دربارة خرید هواپیما و نسبت این  اند، و از جمله این شوند نیز دخالت کرده نمی

اقدام با اقتصاد مقاومتی، به مسئوالن تذکّر دادند، اما در عینِ حال، تأکید کردند که 

 با دیدار اي، اهللا خامنه آیت(ع بشوموظیفۀ من نیست که بیش از این دخالت کنم و مان

 ،اوقات یمختلف، گاه يها در دولت منگوید  ایشان می. )1395تیر  12دانشجویان، 

طورِ  بهها را  اعتراض نیاداشتم، اما  گوناگون نِبه مسئوال »یسخت يها اعتراض«

پسندند  میرا  یتلخ دعوا و اوقات ،مردمنه چون  گذارم،  با مردم در میان نمی معمول،

 10، کارگرانبا  دارید اي، اهللا خامنه (آیتداردي ا دهیفا ها، و نه گفتنِ این تلخی

 به مسئوالن، که چرا کنند یله مگاز من  ها یبعضگوید  ایشان می. )1396اردیبهشت 

، و تذکّرهاي علنی و آشکارِ من به دهم یتذکّر م »ادیز« که ، در حالیمده ینم »تذکّر«

؛ ستینیم به آنها و هشدارها ها یتلخ و اوقات هاتذکّر »دهمِ کی« اندازةمسئوالن، به 

و  »هشدار«، »تذکّر«گونه است که  اغلب این ،یحکومت در جلسات که طوري به

با این حال،  .)1396دي  19، مردم قمبا  داریداي،  اهللا خامنه (آیتدارم ادی، ز»مطالبه«

و قادر به انجامِ هر  »العنان مطلق« ،رهبرست که نی نیا »هیفق ۀمطلق تیوال«معناي 

را اجرا کند و به  نیقوان ،»مو موبه« یستیرهبر با، بلکه استکاري که متمایل باشد، 

اگر مسؤوالن بخواهند  ي،در مواردچون  اما مسأله این است کهبگذارد.  »احترام«آنها 

تواند اقدامِ  و مجلس هم نمی شوند یم »مضیقه«و » مشکل« عمل کنند، دچارِ قانونبه 

 در دورة حیاتاست.  معرفی کرده مرجع عنوانِ را به رهبر ی،اساس قانونِ فوري کند،

، جمهور بودم سِیرئکه در آن زمان،  شد؛ من قاعده عمل می  نیهم ، بههم خمینی امام

اجازه نیز  شانیو ا نوشتم یم امهن ایشانبه  م،یداشت ییها قهیکه مض در مواردي

فالن در چون که  اند درخواست کرده یگاهها  ، دولتخمینی نیز . بعد از امامدادند یم

من نقض شود.  ،بخش از قانون نیکه ا دیوجود دارد، شما اجازه بده قهیمض مسأله،

البته . ام اي نیست، اجازه داده چارهکه  ام هاگر احساس کرد، و دقّت یبررسپس از  نیز

 صِیتشخ است، به مجمعِ يمهم کشور معضلِ صورت بهمسأله هم که  ییجاها

  .)1382آذر  26، انیدانشجو با داریداي،  اهللا خامنه (آیتشود یمداده مصلحت ارجاع 
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کنند، چنین نیست که  حتّی دربارة نهادهایی که ایشان، مدیرانِ آنها را منصوب می

آنها، خُرسند باشد. از هاي  جزییات امور، به تأیید ایشان برسد و ایشان از تمامِ فعالیت

کند که اگرچه من، رئیسِ سازمانِ صدا و سیما را انتخاب  جمله، ایشان تصریح می

هاي آن نظارت دارم و نه از همۀ آنچه که پخش  کنم، اما نه بر هر یک از برنامه می

رضایت  سیما، و صدا هاى برنامه از بسیاري شود، رضایت دارم، بلکه از می

  .)1388آبان  6علمى،  نخبگانِ با دیدار اي، خامنهاهللا  آیت(ندارم

 نقشِ ، واست »یِ نظامِ اسالمیکلّ يها استیس مِیتنظ« ،رهبر ۀفیوظ نیتر مهمبنابراین، 

 نیا که در چهارچوبِ ییها است که مراقب باشد برنامه نیا ها استیس مِیدر تنظ او

 که ، از جمله اینشاندنک »گمراهه«و  »راههیب«نظام را به  رد،یگ میانجام  ها استیس

ها  و خواسته ، تضییع نگردد؛محروم طبقات پامال نشود؛ منافعِ ،مردم حقوقِ

 قوا و نهادها يها تیدر مسؤول رهبررو،  از ایننشود.  نیطلب تأم سلطه يها قدرت

که  یکه احساس کند اگر به مسؤول يو در موارد »ندرت هب«مگر  کند، یدخالت نم

 رِیدر مس یخطرناک اریبس یۀزاو«داشته و به آن توجه نکرده، تذکّر ندهد،  يا فهیوظ

در مجلسِ ششم،  مطبوعات قانونِتغییرِ  یۀدر قضاز جمله . دیآ یم پدید »تملّ یِعموم

از  یلیبه خ چنین وضعی پیش آمد. در غیرِ این صورت، واقعیت این است که من

قانون  یوقت امااعتقاد ندارم،  ،شوند میتصویب که در مجلس  هایی ها و الیحه طرح

در دولت  ییها اقدام که دیآ یم شیپ يمتعدد مواردهمچنین . کنم ی، مخالفت نمندشد

به حسبِ وظیفۀ قانونیِ  یمسؤوالنچون اما  ندارم،قبول  که آنها را ردیگ یانجام م

خود رهبر هم باشد،  شاملِ ي،ریگ میاگر آن تصم ، حتّیاند کرده يریگ میتصمخود، 

 .)1382آذر  26، انیدانشجو با داریداي،  اهللا خامنه (آیتکنم یآن عمل م طبقِ من

ایشان در حکمِ حکومتیِ خویش دربارة طرحِ اصالحِ قانونِ مطبوعات، خطاب به 

و »عمومی افکارِ سازندة« کشور، مجلسِ شوراي اسالمی نوشت از آنجا که مطبوعات 

 نظامِ و انقالب و اسالم دشمنانِ اگر هستند،» مردم ارادة و همت به دهنده جهت«

 امنیت،« بزرگی، خطرِ کنند، نفوذ آن در یا بگیرند دست در را مطبوعات اسالمی،

 و خود سکوت جانب این رو، کرد. از این خواهد تهدید را »مردم ایمانِ و وحدت

 حدودي تا کنونی، قانونِ. دانم نمی جایز ،»حیاتی امرِ« این در را اندرکاران دست دیگر

 در آنچه امثالِ به آن تغییرِ و شود، بزرگ آفت این بروزِ از مانع است توانسته
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 »کشور و نظام مصلحت« به و »مشروع« شده، بینی پیش مجلس، کمیسیونِ

  .)1379مرداد  15اسالمی،  شورايِ مجلسِ نمایندگانِ به  نامهاي،  اهللا خامنه آیت(نیست

 انقالب احساس کردند که مفاسد پیشین باید گفت از آنجا که رهبرِ بند امتداددر 

 افزایش است و این وضعِ حکومتی، در حالِ کارگزارانِ خصوص در میانِ ، بهاقتصادي

 اي مبارزه با مفاسد ماده هشت فرمانِ«ت کرده است، به جامعه نیز سرای ،ناخوشایند

صادر کردند. ایشان در  گانه سه يقوا يرؤساو خطاب به  1380 سالِدر را  »اقتصادي

 ۀمه ،است که در آن ازمندین ییبه فضا، سالم يِاقتصاد تیفعال فرمان نوشتاین 

 امورِ انِیمتصد امانت و صداقت«و  »یحکومت ارتباطات صحت و سالمت«قشرها، از 

مفسدان و « اگر دست که طوري ؛ بهباشندمطمئن  »يو اقتصاد یمال

و  ازطلبانیامت«قطع نشود، و اگر  ،»یحکومت کنندگان از امکانات سوءاستفاده

کننده و دیو تول گذار هی، طرد نشوند، سرما»رمدعا و انحصارجوپ خواهانِ ادهیز

از آنان به استفاده  یخواهند کرد و کسان يدیو نوم یناامن حساسِطلب، همه ا اشتغال

 دنِیخشکانایشان افزود براي  .خواهند شد قیتشو یقانون رِینامشروع و غ يها از راه

با  باید هیمجر ةقوباره،  نیشا در اگُ رهقاطع و گ و عملِ يو اقتصاد یمال فساد ي هشیر

ها  در دستگاه یمال فساد اغماض، از بروز و رشد یو ب قیو دق افتهی سازمان ینظارت

 یِراه تعال آلوده را از سرِ مجرم و خائن و عناصرِ نیز باید هیقضائ ةقوو  ؛کند يریشگیپ

. نظارت، کارساز است ۀفیوظ فاءیو ا نیقوان مقننه در وضعِ ةقو نقشِ ؛ وکشور بردارد

با فاسدان و  یهمدست« ینوعه ، ب»تسامح در مبارزه با فساد«که  ایشان تصریح کرد

در گرو آن است  ،»ییو قضا یدولت يها به دستگاه یعموم اعتماد« ، واست »مفسدان

خود را  »تزلزلِ عدمِ«و  »تیقاطع« ،ها در برخورد با مجرم و متخلف دستگاه نیکه ا

 دینبا ،مبارزه با فساد در امرِایشان این بود که  دیگر در فرمانِ مهمِ ۀنکت .نشان دهند

، و از شود »ءاستثنا« دینباي نهاد فرد و چیه ؛ به این معنی کهشود دهید یضیتبع چیه

 مسئوالنِ گرِید ای نجانبیانتساب به ا با عذرِ تواند ینم ينهاد ایشخص  چیه جمله

 هر«و  »هر جا«در  ،با فساد ، بلکهمعاف بشمارد یشک کشور، خود را از حساب

دیبا ،»سندم »که ایشان تأکید کرد که ر نهایت اینو د د.ریصورت گ »کسانی برخورد 

کوچک  يو خطاها ءضعفا به سراغِ ،»الفسادها ام«و  »ها شهیر«پرداختن به  يجاه ب

اي مبارزه با  ماده هشت فرمانِ ،اي اهللا خامنه (آیتدینکن ارا ره »یاصل نقاط«د و ینرو
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انقالب، نسبت  گونه نبوده که رهبرِ پس این .)1380اردیبهشت  10 ،اقتصادي مفاسد

ۀاعتنا باشند و پرداختن به آن را وظیف برخی از مسئوالن، بی اقتصاديِ به مسألۀ مفاسد 

جدي و قاطع از  مهم و تاریخی، واکنشِ د، بلکه ایشان در این فرمانِخویش نشمار

  .همواره تحققِ آن را مطالبه نمود هاي پس از آن نیز، و در سال خود نشان داد

ده  ایشان چنین گفت که منهاي پس از این رخ داد،  دربارة فسادهایی که در سال

ي »مؤکّد هاي توصیه«اي مبارزه با مفاسد اقتصادي،  ماده سال پیش در فرمانِ هشت

 مبتال کردند، می »عمل«به آنها  که اگر کردم مسئوالن به اقتصادي فساد با  مقابله دربارة

 که چنان شدیم؛ نمی - هزار میلیاردي  از قبیلِ فساد بانکیِ سه - » فسادهاي کنونی« به

 و شود و شاخ می دار نشود، ریشه» برخورد«اگر با فساد  شد با تأکید گفته زمان همان

برکندنِ درخت فساد، دشوارتر  و هر چه زمان بگذرد، کند، می پیدا برگ

   ).1390مهر  11  حج، کارگزارانِ دیدار با اي، اهللا خامنه آیت(شود می

عمل و اقدام شود،  دانِیم وارد باید خودشعدالت،  ۀدر مسأل که رهبر بنابراین، این

 ياست. برا »ییاتاجرا تیریمد«از  ری، غ»انقالب تیریمد« ؛ چونستین یتوقعِ درست

 »یعموم افکارِ جِیبس«و  »مسأله طرحِ« صورت اوالً به ،دانیوارد شدن در م ،رهبر

مبارزه با  ۀنیاست. در زم » ییاجرا يها از دستگاه نخواست« صورت به اًیثانو است؛ 

که کار کنند، اما با این ام  خواسته يجد طورِ به، هییو قضا هیمجر ةقو از هر دوفساد، 

 که نینخواهد کرد جز ا دایپ يا ، رهبر چارهگی ندارنداگر معلوم شود آمادحال، 

رایط، شبحمداللَّه البته ،کند نیمع ،کار نیا يرا برا یکس و شود دانیم خودش وارد 

 ).1382اردیبهشت  22، انیدانشجوبا  داریداي،  اهللا خامنه (آیتستین طور نیا

هاي نجومی توسط برخی از مدیرانِ دولتی نیز  ایشان دربارة مسألۀ دریافت حقوق

، »نامشروع«، »ظالمانه«، »غیرِ منصفانه« المال، ها از بیت تصریح کرد که این برداشت

که  است، و باید با جدیت، با کسانی »اسالمی انقالبِ هاي آرمان به خیانت« و »گناه«

به  کنیم، ولی پس از مدتی، مسأله را »سروصدا«که  چنین کردند برخورد شود، نه این

 هاي بسپریم. ایشان تأکید کرد که باید هم این دریافت »فراموشی« دست به کلّی

 مجازات اند، کرده قانونی بی کسانی اگرهم  و شود، بازگردانده المال نامشروع، به بیت

 برکنار کار از را این مسئوالن بایستی است،  شده قانون از  سوءاستفاده اگر و شوند،

و در نهایت، ایشان  .حضور داشته باشند دولت در که ندارند لیاقت چون اینان گردند؛
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برخورد قاطعی  اگردهند،  می اهمیت مسأله این به نسبت تصریح کرد از آنجا که مردم

 فاجعۀ«یک  این خود که شود می کاسته ،»نظام به مردم اعتماد«از  صورت نگیرد،

 مدیران مجموعۀ قبالِ هاي نجومی برداشت کردند، در است. کسانی که حقوق »بزرگ

 »مضرّ« هم شان کم همین اما نیستند، »زیادي عدة« کنند، می کار صداقت و پاکی با که

فطر،  عید نمازِ هاي خطبه اي، اهللا خامنه آیت(کرد برطرف باید آن را است و »عیب« و

 ناتمام ماندنِشود و گفت پس از این نیز، ایشان زبان به انتقاد گُ .)1395تیر  16

کند یم جادیشکال اکارها، سؤال و ا وضع نیا ،فانه اکنونو متأساز، شود یم دهید تی 

مردم روشن نشد و  يبرا ینجوم يها حقوق مهمِ موضوعِ ی بهدگیرس ۀجینت جمله

آذر  7، ارتش فرماندهانِ دارِید اي، اهللا خامنه (آیتماند یمردم باق در ذهنِ ،سؤاالت

1395(.  

*****  

 


