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 !فقیه؟ والیت ضد

 بیانگر تواندمی تردیدبی که است؛ انقالب رهبر سخنان از هاییبخش خوانید،می ذیل در که مطالبی

 .باشد انتخابات از پس اتفاقات از برخی با مواجهه در راهبردهایی

 

 !دانستمنمی من عجب، گفتند امام

ست بد ستان از لیخی به که هرچند کنم؛ نقل شما برای را ییخاطره من نی  امام. امگفته را این هم دو

شانسخنرانی در انقالب اوایل در وقت یک سم آمیزیطعن صورتبه معاویه از های  شما. آورندمی ا

ستان در را مدتی من که دانیدمی ستِ جاآن علمای از خیلی با و بودم بلوچ ستم نزدیک دو   و دممر. ه

شورمان، شرقِ طرف در که کردم عرض امام به. نددانمی مقدس را معاویه منطقه، آن سنیِ علمای   ک

 آن، ناحقب یا حقبه البته ـ دانندمی المؤمنینخال را او و شمارندمی محترم را معاویه نفر میلیون صد چند

سه به مربوط ست بحث یجل ــــ ا سلمانان یعنی ـ ستان، هند، م ستان و بنگالدش پاک  سنیِ اغلب افغان

ستمنمی من عجب، گفتند امام. شمارندمی محترم را معاویه اینها اند؛حنفی  ولط در آن از بعد من! دان

  راجع جمعه نماز در خودم من. نشنیدم معاویه به راجع امام از آمیزطعن یجمله یک سال یازده ده، این

  یک ویی،گتاریخ. کنمنمی اهانت اما کنم؛می صحبت امیرالمؤمنین هایجنگ سایر و صفین جنگ به

ست حرف ست دیگری حرف اهانت، ؛ا ست تاریخِ. ا  فتخال تا پیامبر رحلت از بعد یساله سه و بی

 به لفاخ به جسارت و اهانت آن در اما شود؛ بررسی باید است؛ بررسی قابل تاریخِ یک امیرالمؤمنین،

 .باشد نباید وجه هیچ

 31/31/3131 صدا «اسالمی معارف گروه» و «ویژه گروه» اعضای با دیدار در بیانات
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 !نه گفتند اکثریت آری، گفتند امام

  دادند؛نمی رأی آن به همه مجلس در اما فرمودند،می را مطلبی ایشان که دیدیممی( رض)امام زمان در

  نظر کی تلویزیون و رادیو به راجع وقت یک که هست یادم. اندفقیه والیت ضدّ اینها گفت شودنمی

سای که بود این شند تلویزیون و رادیو عالی شورای قوه، سه رؤ شان با خودم بنده. با   کرده صحبت ای

 ه،قضــایی یقوه رئیس و مجلس رئیس و جمهور رئیس که اســت این نظرشــان که دانســتممی و بودم

ضای ستی شورای اع شکیل را سرپر شنهاد این وقتی. بدهند ت شمی آقای آمد، مجلس به پی   را نآ ها

شان کهاین با! شد در قاطعی اکثریت با اما کردند؛ مطرح ست امام نظر این که گفتند هم ای   فقط اما ،ا

  ستید؛ه فقیه والیت ضدّ شما که گفت اکثریت آن به شودنمی واقعاً! دادند رأی آن به معدودی یعده

 ماا بودند؛ بروجبهه هم هایشانخیلی بودند؛ امام مخلص و امام به مندعالقه و امام فداییِ هم شانهمه نه،

 .بشود تفکیک هم از چیزها این واقعاً باید بنابراین نداشتند؛ قبول را حرف این

سانی ما وقت همان در   صـلِ ا در و کردندمی صحبت و رفتندمی مرکز فالن به که شناختیممی را ک

 کند یالخ کسی حاال که نیست امروز به مربوط هاحرف این! کردندمی خدشه فقیه والیت نظر اعتبارِ

 «فقیه والیت با ضدیت» به رمی غرض،. زدندمی زمان همان نه، زنند؛می را هاحرف این مروزا هابعضی

  با ضدیت ؛بزنیم او پیشانیِ به را مُهر این فوراً دیدیم، کسی از چیزی اندک تا ما که نیست آسانی چیز

.  شودب رعایت دقت با خیلی باید اخالقی جهات این حال،ایعلی. دارد ضوابطی و شواهد فقیه، والیت

 مکاریه که آقایانی چه نگهبان، شورای آقایان خودِ چه ــــ هستند رأس در بحمداهلل که آقایانی البته

 نینچ یا بگوید، چیزی آن یدرباره بخواهد کسی که است این از اظهر شانطهارت و نزاهت ـ کنندمی

 .هست معنا این عام سطح در لیکن بکند؛ هاییتوصیه

 4/31/3131 مجلس انتخابات بر نظارت مرکزی هیأت اعضای با دیدار در بیانات
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 !شماره سه در بُریدن 

 آقای یدرباره را ما حرف امام کهاین از شــدیم مأیوس وقتی صــدر،بنی جمهوریِ ریاســت زمان در

ــدربنی ــان خدمت بکنند، قبول ص ــته یم،رفتمی نفری چند رفتیم،می یکی یکی ما. رفتیم ایش  یینوش

 که امرسیده یجهنت این به من گفتم صریحاً و رفتم امام خدمت بار یک من. گفتیممی زبانی یم،گفتمی

. بکنم ملع باید انقالب از قبل روشِ همان به من بکنیم، برخورد صدربنی آقای با شودنمی دیگر چون

سی وقتی که زدیم،می هاییحرف انقالب از قبل ما شید،می هاحرف آن در ک ضعی اندی سبت مو  به ن

 آنها یدرباره کسی وقتی که بزنم، هاییحرف االن مجبورم گفتم ایشان به من. کردمی پیدا دستگاه آن

 .نگفتند زچی هیچ و کردند تبسمی و کردند نگاه امام. بگیرد صدربنی آقای علیه موضعی اندیشید،

 تمگفمی رفقا به آمدم،می وقتی اما رفتم؛می امام خدمت پُر دلِ با من که شدمی گاهی ها،زمان آن در

 ما دهان در خودشــان نگاه و لطف با حلوایی یلقمه و کشــیدند ما صــورت و ســر به دســتی امام که

ــتند، ــخن در باز آمدیم،می که بعد کردند؛ رها را ما گذاش ــان رانیِس   رئیس آقای: گفتندمی خودش

 محکی ایشان باألخره، چون دیدند؛می مصلحت ایشان! بود همان همان، یعنی! صدربنی آقای جمهور،

 ماها هک دید،می را حجاب پشتِ و دیوار پشت واقعاً یعنی بود؛ واقعی معنای به حکیم یک امام،. بودند

.  دیدمی هست، و بود ما دید حدّ در که آنچه از ریزتری خیلی چیزهای ایشان. ببینیم را آن نبودیم قادر

 هابعضــی .کرد ول که شــدنمی بکنیم؟ توانســتیممی کار چه م،گرفتیمی قرار شــرایط آن در وقتی ما

  از بُراند؛می ار ما دارد دشمن. بایستد باألخره باید ببُرد؛ نباید که آدم. است بُریدن اسمش، این. بُریدند

 .ایمکرده کمک دشمن به بُریدیم، هم ما اگر. کندمی استفاده هم وسایل اقسامِ و انواع

 4/9/3131 هنرمندان از جمعی با دیدار در بیانات
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 !ممنوع ها،خودی سرِ بر کشیدن فریاد

شید؛ امریکا سر بر دارید، فریاد چه هر که دادند یاد ما به امام   سرِ  بر را خود فریادهای ایعدّه اما بک

  در و نامهوصیت در امام! بکشند فریاد همدیگر سرِ بر که دهندمی یاد هم دیگران به کشیدند؛ هاخودی

  ذربرح هانفوذی و هانامحرم و هاغریبه از که کردندمی تکرار خود بابرکتِ حیات دوران تعلیمات

  خوبی میانه چهی مردم منافع با و اسالم این و نظام این و انقالب این با که کسانی تا باشید مراقب. باشید

صمیم ارکان در ندارند، شور گیریت سأله. نکنند نفوذ ک  ماما اوّل را، هانامحرم و هانااهل و هاغریبه م

شن، خطِ آن و جهت آن مقابلِ در اینها. کردند مطرح ستان از گویندمی رو   برحذر هاخودی از و دو

شید ست و چپ و گوناگون هاینام با را اینها. کنید پرهیز و با   از دامک هر شما اگر. کنندمی مطرح را

  و کارمحافظه جناحِ اسم بار چند حداقل هایشان،برنامه از یک هر در کنید، باز را بیگانه رادیوهای این

 مصالح هب وفاداران و مؤمنان و انقالب به مندانعالقه و ایران ملت که تعبیراتی کنند؛می مطرح را نوگرا

 .کندمی تقسیم مختلفی هایجبهه به را کشور این و ملت این عمومی

 

ست طبق کنندمی سعی ایعدّه اما زبان؛مه و متّحد ملتِ یکپارچه، ایرانِ گفتندمی امام   و یلم و خوا

  و مردم کردنِ دسته دسته و مذاهب و هاقومیت ــــ را غیرعمومی جهات ملت، این دشمنانِ دیدِصالح

 حدتیو آن و مردم یکپارچگیِ و کنند رایج مردم میان در ـ را آن امثال و حزب قبیل از الفاظی با بازی

سال ایران تواندمی که را شقاق دچار شکلی هر به دهد، عبور هاتوفان البالی از را میا   دگیپراکن و ان

 .کنند

 3/3/3131( ع) رضا امام مطهر حرم زائران و مشهد مردم بزرگ اجتماع در بیانات
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 حکومت بودنِ مردمی حفظ... یعنی امام خطّ

  مهوریج نظام ییرکنندهتفس که چیزی یعنی. امّت امام حکومتیِ سلوک و مسلک آن یعنی امام، خطّ

  این که آنچه. یابد تحقّق مختلفی هایگیریجهت با تواندمی اســالمی، جمهوری. اســت اســالمی

ــواب به را هاگیریجهت ــ)امام اعتقادِ و قبول مورد و کندمی نزدیک ص   ودهب( وان اهلل تعالی علیهرض

 :اینهاست است،

  این،. هاقدرت این با سازش سرِ نداشتن و خارجی هایقدرت نفوذِ و تحمیل برابر در ایستادگی ،اوّل

 .ماست بزرگوارِ امام حرکت یمشخّصه اوّلین

  این. فسانین هایوسوسه و نفس شیطان یسلطه برابر در ایستادگی و فردی عمل و تعبّد به اهتمام ،دوم

  ت،سیاس و اجتماع یصحنه در و کردندنمی جدا هم از امام را، مبارزه میدان دو این و بزرگ مطلبِ دو

  فسن با امام انسان، وجود درون یصحنه در. ایستادندمی قدرت هایشیطان و بزرگ شیطان مقابل در

 ...کردندمی مبارزه

 معتقد و گفتندمی سخن هاملت با امام. بود آنها دانستنِ «اصل» و هاملت تواناییِ به دادن اهمیت ،سوم

 ...است شکست قابل غیر گیرد، انجام هاملت دست به اگر عالم، بزرگِ تحوّالت که بودند

 .استکبار افکنیِتفرقه با مبارزه و مسلمین وحدتِ بر اصرار ،چهارم

صرار ،پنجم ستانه سالمِ روابط ایجاد بر ا ستثناهایی مگر ها؛دولت با دو ستدال هرکدام که ا  قوی لیا

شت سالمی، جمهوری که دادند یاد ما به امام. بود سرش پ   روابط از باید و تواندمی عالم سطح در ا

 سالمیا جمهوری نظام مصالح به بسته ها،دولت یبقیه با رابطه اما... شود برخوردار هادولت با سالمی

 .است ارتباط ایجاد بر اصل و است

شم صرار ،ش ستن بر ا صارِ شک سالمی عمل و فهم در التقاط و تحجّر ح سالم به التزام و ا  هم .ناب ا

 .التقاط هم بود، مردود ـ عمل و بیان در ـ ماما دیدگاه از تحجّر،
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شه،. اجتماعی عدالت تأمین و محرومین نجات به دادن محوری نقش ،هفتم شم در مردم همی  امام، چ

صل» ضعفان و محرومان امّت، امامِ حکومتی خطّ در و منطق در. بودند «ا ست صمیم محورِ م  هاگیریت

  هامحرومیت از محرومین نجات محور بر آن، امثال و یاقتصاد هایفعّالیت یهمه و شدندمی محسوب

 .بود

  در که ریامو از... بود صهیونیستی غاصب رژیم و قدس گرِاشغال رژیم با مبارزه به ویژه توجّه ،هشتم

 ...بود هاصهیونیست با مبارزه نبود، اغماض قابل مسلمان هایملت برای وجه هیچ به امّت امام نظر

صرار و ایران ملت میان در یکپارچگی ایجاد و یمل وحدت حفظ ،نهم  شعار ره با مبارزه و مقابله بر ا

 . افکنانهتفرقه

 به هم امام، لذا. آنها با ارتباط حفظ و مردم با رابطه ایجاد و حکومت بودنِ مردمی حفظ ،دهم

 فکر هب باشید؛ هداشت را مردم زیِ باشید؛ مردم با نشوید؛ جدا مردم از» که کردندمی سفارش مسؤولین

ــید مردم ــه، و «باش ــؤولین طرف از را رابطه خالص ــفارش مردم به متقابالً هم کردند؛می تأمین مس   س

  تضـــعیف را دولت و نظام هایارگان که کســـانی با امام یعنی. کردندمی را هادولت و مســـؤولین

 .کردندمی مقابله انحا از نحوی به نمودند،می

 هب اسـالمی یجامعه و کشـور از عملی ینمونه یک تحویل و کشـور سـازندگیِ بر اصـرار ،یازدهم

شت مهمّی جایگاه امام، برکت با عمر آخر هایماه در که جهان، صرار این بر. دا شتند ا شور که دا   ک

  برای و شــود بازســازی درآمد، مواردِ لحاظ از و زیربنایی کارهای لحاظ از اقتصــادی، لحاظ از باید

 .گردد ارائه اسالمی سازندگیِ از عملی و عینی اینمونه مردم،

 34/1/33( ره)امامحضرت ارتحال سالگرد مراسم در بیانات
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 نبود وابسته امام به نظام،

 هم رهبرى و مجلس مشروعیت است؛ اسالم پایه بر استوارى به و اسالمى تفکّر به نظام این مشروعیت

ــاس همین بر ــت اس ــالم از هم من اگر: »فرمود وقت یک امام. اس   کنار مرا مردم برگردانم، روى اس

  اهر در او عظمت و فداکارى خاطربه شناختند؛ اسالم به را امام مردم. گفتمى هم راست.« گذارندمى

سالم ستیم طورهمین هم شما و بنده ما، همه که افتادند، راه دنبالش ا صرف راه این از ما اگر. ه   و من

 .نیســت شــدنىمتوقف و افتاده راه جریان و حرکت این اام کنیم؛مى ضــرر خودمان شــویم، منحرف

 من به مىاسال نظام: »فرمودمى وقت یک امام. نیست وابسته شما و من امثالِ و ما به اسالمى نظام حقیقتاً

سته ست واب   نظام این پدیدآورنده واقع در و انقالب این خالقِ امام چون کردیم،مى تعجّب واقعاً ما!« نی

 گفتىم محکم و قُرص امام اما بود؛ مشکل ما براى هم نظام بقاى و امام بقاى بین تفکیک واقعاً و بود

سالمى نظام نخیر، سته من به ا ست واب   ظامن وجود با مالزم وجودش عظمت، آن با امامِ وقتى حاال. نی

  ارندد زدن حرف جاى چه من امثالِ دیگر کنند، حفظ را اسالم و انقالب مردم، این او نبودنِ با و نباشد

  مان،جان ویم؛ش اسالم قربانِ باید ما قبیل از نفر صدها نه؛! است وابسته من به نظام و اسالم بگوییم که

 هدف دشمن که را آنچه. شود استوار آن هاىپایه و بماند اسالمى نظامِ تا بدهیم را مانآبروی مان،مال

 .داشت توجّه موضوع این به باید است؛ این گرفته،

 3/1/3131 اسالمى شوراى مجلس نمایندگان دیدار در بیانات

 

 


