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نشست شبهه و پاسخ

»والیت فقیه«
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اردوهاي جهادي، در هاي صمیمیهاي تفکر و نشستبا برگزاري حلقه
در این مجموعه . توانید پاسخگویی به نسل جدید را نیز تجربه کنید می

سوالت . است گردي آوري شدهجدیدترین شبهات مورد والیت فقیه 
و در پاسخ دهندبخوانید و از آنان بخواهید به آنتاندوستانینرا در ب

.پایان جلسه پاسخ صحیح را ارئه نمایید
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والیت فقیه و مردم ساالري دینی

طرح نظریه مردم ساالري دینی تنها یک فریب تبلیغاتی حزب ـ1شبهه 
حاکم در ایران است چرا که در مبانی دینی شیعه، ولی فقیه از طرف 

باشد و از قبل تعیین شده است و برپائی انتخابات امري ند میخداو
.کامالً فرمایشی خواهد بود

. تالزمی ندارد» مشروعیت«با » مقبولیت«از دیدگاه اعتقادي ما ـ1پاسخ 
یعنی مشروعیت والیت فقیه که ادامه والیت معصومان است منوط به 

بخشد نیت میفقط به حکومت دینی عی» مقبولیت«مقبولیت آن نیست و 
زیرا حاکم دینی حق استفاده از زور براي تحمیل حاکمیت خویش 
ندارد به عبارت دیگر مردم ساالري به معنی پذیرش حکومت دینی 
توسط مردم خواهد بود نه آنکه مردم خواهد بود نه آنکه مردم حاکم 

.الهی را تعیین کنند
. ورت استاحتمال عدم مقبولیت نظام اسالمی از سوي مردم به دو ص

ـ مردم به هیچ روي حکومت دینی را نپذیرند که مثال بارزش 1
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25است که با وجود والیت ایشان به عالم، ) ع(حکومت حضرت علی 
.سال خانه نشین بودند

ـ حاکمیت شخصی که داراي حق حاکمیت شرعی است به فعلیت 2
رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده اي به مخالفت با او برخیزند که 

صورت اول آنکه مخالفان اقلیتی . این فرض به دو صورت امکان دارد
کوچک باشند که شکی نیست حاکم شرعی موظف است با مخالفان در 

اما صورت دوم زمانی است که . صورت تخلف از قانون مقابله کنند
پس از تشکیل حکومت دینی اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند که در 

رعا حاکم است ولی با از دست دادن این فرض حاکم دینی هنوز ش
دهد مقبولیت خویش قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می

]1.[مثال مناسبی براي این فرض باشد) ع(که شاید حکومت امام حسن 
در وصیت نامه خود نفرمودند من براي تشکیل ) ع(امام حسین ـ2شبهه 

معروف و نهی از من براي امر به «: حکومت قیام کردم بلکه فرمودند
از پذیرفتن حکومت والیتعهدي ) ع(و امام رضا » منکر قیام کردم

هاي نیز بر حکومت) علیهم السالم(کرد و امامان دیگر خودداري می
این موارد نشانه . منحرف وقت قیام نکردند و حکومت تشکیل ندادند
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جدایی دین از حکومت و به تبع آن رد نظریه حکومتی مردم ساالري 
.ی استدین

حکومت ) ع(و امیرالمؤمنین ) ص(اوالً خود رسول اکرم ـ2پاسخ 
نیز حکومت تشکیل داد و جنگ کرد تا ) ع(تشکیل دادند و امام حسن 

.اینکه صلح را بر او تحمیل کردند
در همان وصیت نامه پس از آنکه فرمودند براي ) ع(ثانیاً سید الشهدا 

اسیر سیره «: ه است فرمودندامر به معروف و نهی از منکر قیام کرد
یعنی سیره و روش من، همان سیره و روش جد و پدرم » جدي و ابی

در ) ع(علی بن ابیطالب .پیغمبر در مدینه حکومت تشکیل داد. است
دهم به کوفه و مدینه حکومت تشکیل داد من نیز حکومت تشکیل می

نیز همان گونه که آنها انجام دادند آن حضرت در سخنرانی رسمی اش
شرایط امام و رهبر را ذکر کرده که امام باید حاکم به قسط و عدل 

بیعت گرفتن جناب مسلم بن عقیل از مردم کوفه براي آن ] 2.[باشد
.حضرت به جهت تشکیل حکومت بود

دانست که جریان والیتعهدي یک نیرنگ نیز چون می) ع(امام رضا 
علیهم السالم یا پذیرفت و اینکه ائمهاست، آن را بطور رسمی نمی
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براي این بود که . ها تحت نظر بودندمسموم شدند یا شهید و در زندان
]3.[کردندبر ضد حکومت منحرف وقت قیام می

الزمه والیت مطلقه فقیه، انحصار قدرت در دست یک نفر ـ3شبهه 
.تواند به استبداد منجر شودخواهد بود که این می

غیر معصوم اوالً و غیر عادل ثانیاً، خطر استبداد، در انسان ـ3پاسخ 
وجود دارد و لذا با حضور امام معصوم، غیر معصوم صالحیت 
حکومت و والیت را ندارد ولیکن در زمان غیبت امام معصوم چاره اي 
نیست جز آنکه نزدیک ترین افراد به امام معصوم وظیفه والیت و 

المی وارد حکومت را بر عهده گیرد تا کمترین آسیبی به جامعه اس
نشود از طرف دیگر احتمال استبداد در فقیه جامع شرایط رهبري که به 
نیابت حضرت ولی عصر والیت و مدیریت جامعه اسالمی را بر عهده 

.دارد، به دلیل چند ویژگی درونی بسیار کم و ضعیف است
فقاهت فقیه . ـ سیاست، درایت، تدبر و مدیریت3ـ عدالت 2ـ فقاهت 1

ا فقیه بتواند بر اساس احکام الهی کشور را اداره شود تموجب می
عدالت فقیه سبب . نماید نه بر اساس آراء از خود او یا دیگران باشد

هاي نفسانی مدیر جامعه در اداره نظام اسالمی شود که خواستهمی
فقیه . دخالتی نکند و مدیر در پی جاه طلبی و دنیا گرایی نباشد
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یابد عمل خواهد ز مکتب وحی میکارشناس دینی است که هر چه ا
کرد، آري حاکم اسالمی اگر یکی از این دو شرط را نقض نمود از 

.شودوالیت ساقط می
سیاست و مدیریت حاکم اسالمی سبب خواهد شد تا او نظام اسالمی 

اندیشمندان و متخصصان جامعه ا بر محور مشورت با صاحب نظران ور
.اره کندو با توجه به خواست مشروع جامعه اد

وجود این سه صفت و ویژگی در حاکم اسالمی سبب ضعیف شدن 
از طرف دیگر در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران . احتمال استبداد

پیش بینی فرض نادر آن هم شده است یعنی اوالً وظائفی براي رهبري 
نام برده شده ثانیاً مجلسی به نام مجلس خبرگان که متشکل از 

ت، عدالت و سیاست است را معین نموده تا بر او کارشناسان فقاه
.نظارت کنند ودر هخر دوره فقیه مناسب این مقام را کشف نمایند

و» قیم«یعنی» ولی«.استمجانینواطفالمورددروالیت- 4شبهه
روزمرهزندگیادارهبرايکافیتدبیروعقلازکهو دیوانه هااطفال
تئوريکهکسیآنپس. دارندقیمبهنیازنیستند،برخوردارخود

قیمنیازمندوسفیهرامردمواقعبهکند،میمطرحرا»فقیهوالیت«
.داندمی
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نیزاینجادراست،آشکاروروشنبسیارايمغالطهاین-4پاسخ
امورتدبیرآن،معنايورودمیکاربهحکومتمفهومبهعیناً» والیت«

معناستاینبه» فقیهوالیت«. استجامعهکالنمدیریتواجتماعی
راجامعهکالنامورکههستندماذونخداوندطرفازاشخاصیکه

وفقیهوالیتحاکمیتتحتکهکسانیکهایننهکند،میاداره
]4[.هستندسفیهانومجانیناطفال،قبیلازهستند،اسالمیحکومت

ضابطهوقیدبیمعنايبهاینباشد،» مطلق«فقیهوالیتاگر- 5شبهه
.کندعملبتواندبخواهددلشطورهرفقیهولیکهاینواستبودن
احکاماجرايدرمطلقهوالیت» فقیهمطلقهوالیت«ازمقصود-5پاسخ
بهمربوطاشمطلقهوالیتاسالمیحاکموفقیهپساست،اسالم
دهدیرتغیرااسالماحکامبخواهدیاوبتواندکهایننهاجراست،حیطه

خواستطورهرکهنیستمعنااینبه» مطلق«نیزاجرامقامدرو
راهتوسطبایدنیزاسالمیاحکاماجرايبلکهکنند،اجرارااحکام

علت]5[.گیردصورتاست،نمودهبیانمقدسشرعکهکارهایش
) عج(زمانامامغیبتزماندراوکهاستاینفقیهوالیتبودنمطلقه
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گوناگوناحکاموابعادهمهدررااسالمبایدواستدینمتولی
.کنداجرااشاجتماعی

والیت فقیه و خبرگان
در قانون اساسی آمده است اعضاي شوراي نگهبان از طرف -1شبهه 

شوند از طرف دیگر شوراي نگهبان صالحیت خبرگان رهبر تعیین می
د که رهبر را کنند و این خبرگان هم افرادي هستنرهبري را تأیید می

ها بوجود کنند که در حقیقت دوري در تعیینکشف کرده و بیان می
تواند پس از کسب قدرت براي رو یک خط فکري میاینآمد از 

همیشه در ایران حاکم باشد و با این اشکال فرصت براي حذف 
.شود که این با مردم ساالري دینی مغایر استمخالفت فراهم می

هاي دنیا وارد است این به گونه اي به تمام نظاماین اشکال - 1پاسخ 
اند هاي دموکراتیک مطرح کردهاشکال را فیلسوفان سیاست در نظام

اگر بخواهید نظامی دموکراتیک به وجود بیاورید تحقق : گویندآنها می
نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتی رأي گیري انجام 

ست حال اگر بخواهید با اصول شود یعنی راهی جز رفراندم نی
دموکراسی، انتخابات انجام گیرد، باید کسانی این انتخابات را طبق 
مقرراتی برگزار کنند در حالی که هنوز هیچ نهاد و دولتی اعتبار پیدا 
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و هر مقامی هم عهده دار این کار شود معتبر نیست و طبق . نکرده است
ار ندارد، زیرا طبق اصول هر مقرراتی این انتخابات انجام گیرد اعتب

.آیددموکراسی، مشروعیت دولت و حکومت از رأي مردم به دست می
جالب است بدانید که کشور سوئیس که مهد دموکراسی است و به 

کانتون تشکیل شده است؛ 24شود و از صورت کنفدراسیون اداره می
ار تا این اواخر در برخی کانتونهایش زنان حق رأي نداشتند اخیرا قر

بود که از مردان براي شرکت زنان در انتخابات رأي گیري شود که آیا 
سوال این است که مردها از کجا . زنها حق رأي داشته باشند یا خیر

.اند که درباره حق رأي زنان اظهار نظر کننداین حق را پیدا کرده
دانند طراحان نظام دموکراتیک این گونه اشکاالت را منطقا وارد می

شناسیم بنابراین گویند چاره اي نداریم و راه بهتري را نمییولی م
هاي دموکراسی راه حلی ندارد زیرا تا مردم رأي در نظام) دور(اشکال 

ندهند، هیچ مقامی حق برگزاري انتخابات را ندارد و تا انتخابات 
هاي این اشکال نظام! صورت نگیرد هیچ مقامی مشروعیت ندارد

.دموکراتیک است
:ل دور در خبرگاناشکا
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اکنون این اشکال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبري مطرح 
صالحیت کاندیداهاي خبرگان توسط شوراي : گویندکنند و میمی

شود و اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر تعیین نگهبان تأیید می
شوند؛ اگر تعیین رهبر به نظر خبرگان باشد دوري با واسطه الزم می
.آیدمی

این اشکال به نظام اسالمی وارد نیست زیرا امام راحل به سبب - پاسخ
حق شرعی، دولت موقت را منصوب کردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ 
در نظام سیاسی اسالم حجیت کالم رهبر به رأي مردم نیست و اعتبار و 

باشد زیرا مشروعیت نظام و رهبر بر گرفته و ناشی از رأي خبرگان نمی
کند، وظیفه خبرگان فقط ان مقام والیت را به رهبر اعطا نمیخبرگ

تشخیص مصداق رهبري الهی است، که شرایط آن را ائمه اطهار بیان 
خبرگان موظفند کسی را که امام معصوم براي والیت و . کرده اند

همانند تشخیص مرجع . داند به مردم معرفی کنندرهبري شایسته می
دهند؛ روشن اعلمین مرجع تقلید شهادت میتقلید، که دو نفر خبره بر

بخشد، بلکه اعلمیت است شهود خبره به مرجع تقلید اعلمیت نمی
واقعیتی است که حجیت آن از سوي خداست، و شهود فقط آن را 

.کننددهند و معرفی میتشخیص می
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در تشخیص صالحیت خبرگان نیز شوراي نگهبان خبره بودن را به 
همچنان که خبرگان، مقام والیت را به ولی فقیه دهد، کاندیداها نمی

بنابراین، . دهندکنند، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص میاعطا نمی
.هاي او و نصب الهی استاعتبار رهبري به سبب صالحیت

دیگر امور و مناصب با واسطه حجیت رهبر، اعتبار پیدا : باید افزود
آید، زیرا اعتبار مقام پیش نمیپس در نظام اسالمی این اشکال. کندمی

]6.[والیت از سوي خداوند متعالی است
این اشکال اوالً در جایی قابل طرح است که قبالً رهبر - ی دیگرپاسخ

تعیین شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او تعیین شده باشند، 
خواهند رهبر تعیین کنند،ولی در آنجا که براي نخستین بار، مردم می

این اشکال اصالً قابل طرح نیست زیرا در این فرض، خود مردم همان 
گونه که از دیرزمان براي تشخیص مرجع تقلیدشان به خبرگان مراجعه 

کرده اند، براي تشخیص رهبر نیز به خبرگان مورد اعتماد مراجعه می
کنند و سخنی از شوراي نگهبان نیست تا صالحیت کاندیداهاي می

.بررسی نمایدمجلس خبرگان را
اما پس از تشکیل حکومت و وجود رهبري و شوراي نگهبان منصوب 

شد که تعیین صالحیت اعضاي او، اگر در قانون اساسی مقرر می
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خبرگان، باید به نظر منصوبان رهبر در شوراي نگهبان یا غیر آن باشد، 
ممکن بود چنین نقدي قابل طرح باشد، ولی چنین چیزي اصالً صورت 

ت و قانون اساسی و قانون اساسی دست مجلس خبرگان را باز نپذیرف
گذاشته و همه مقررات این مجلس را چه در تعداد اعضا، چه در 

، بر عهده خود ...کیفیت انتخاب اعضا، چه در مدت نمایندگی اعضا و 
یعنی اگر اکنون تعیین صالحیت به دست ] 7.[مجلس خبرگان است

ود مجلس خبرگان است و اگر ببینند شوراي نگهبان است، بنا به نظر خ
این ماده مصوب را تغییر خواهند داد و این روش مشکلی دارد، فوراً

]8.[نمایندمرجع دیگر را تعیین می
باید توجه کرد که در دور باطل یک نوع وابستگی دو -ی دیگرپاسخ

پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد، به عنوان مثال در دور فلسفی، 
اما اگر به گونه . ایجاد دومی و دومی علت ایجاد اولی باشداولی علت

هاي متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند دور باطل 
. باشدنیست، اما دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی

اکنون باید دید مطلب ادعا شده چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شوراي 
مان نسبتی بود که خبرگان با رهبري دارد، ادعاي نگهبان و خبرگان ه



١٤

هاي زیر درست دور باطل قابل قبول بود؛ به این شکل که تمامی گزینه
.باشد

.رهبر شوراي نگهبان را تعیین و نصب کند- 1
.شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند- 2
.خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند- 3

ت؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان در حالی که چنین نیس
خبرگان را مردم انتخاب . با نسبت دیگر اعضاي مجموعه متفاوت است

بنابراین حلقه دور، باز است و اساسا دوري .کنند نه شوراي نگهبانمی
.در کار نیست
براي هر . اي در سایر نظامهاي سیاسی جهان مرسوم استچنین مساله

اسی، یعنی؛ریاست جمهوري در آمریکا و دو مدل لیبرال دموکر
.پارلمانی در انگلستان چنین موضوعی وجود دارد

بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، پس از انجام : آمریکا- 1
هیئت «مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهاي هر یک از احزاب براي

را » هیئت انتخاب کنندگان ریئس جمهوري«مردم در» انتخاب کنندگان
» وزارت کشور«ينظارت قانون بر این روند به وسیله.گزینندبر می
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-تعیین می» رئیس جمهور«گیرد و وزیر کشور هم به وسیلهصورت می

.شود
کند، وزیر کشور نیز، کشور را تعیین مینخست وزیر، وزیر:انگلستان- 2

طبق قانون مسئولیت نظارت بر بررسی صالحیت هاي نامزدان 
رد صالحیت آنها نظارت عالی و بر عهده دارد وبر تائید نمایندگان را

این نامزدها پس از پیروزي در انتخابات، نخست وزیر را ]9[.دارد
،و پس از معرفی وزیر کشور از سوي نخست وزیرکنندتعیین می

بنابراین این موضوع در انتخابات . دهدنیز به آن راي اعتماد میمجلس 
پاسخی که براي آنها وجود دارد و هررؤساي کشورهاي دیگر نیز 

. دارید اینجا نیز همان پاسخ، جواب شماست
در نظریه والیت فقیه اشکالی محتمل است و وجود این -2شبهه 

احتمال اصل نظریه را زیر سوال خواهد برد؛ با توجه به اختیارات ولی 
ممکن است به طور همزمان ولی فقیه خبرگان را منحل و مجلس . فقیه

.برگان نیز ولی فقیه را عزل نمایدخ
این اشکال در تمام کشورهایی که دو قدرت در برابر هم - 2پاسخ 

وجود دارند و هر کدام حق انحالل یکدیگر را دارند قابل فرض است 
تواند کنگره را و از طرفی کنگره یعنی از طرفی رئیس جمهور می
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ت که این تواند رئیس جمهور را عزل کند و این در حالی اسمی
.کشورها بیشترین ادعاي دموکراسی را دارند

اما این اشکال درباره ولی فقیه و خبرگان وارد نیست چرا که خبرگان 
کنند و در وقتی که این در واقع کشف عدم صالحیت رهبري را می

صورت گیرد گویاي آنست که پیش از این اعالم، عدم صالحیت 
دم صالحیت رهبر مساوي رهبري براي خبرگان مشخص شده است و ع

با عزل اوست حتی اگر اعالم نشده باشد بعبارت دیگر اعالم عزل 
مرحله اي پس از کشف عدم صالحیت و کشف عدم صالحیت مرحله 

بنابراین اگر . اي پس از تحقق حقیقی عدم صالحیت رهبري است
همزمان با اعالم عزل و عدم صالحیت رهبر از سوي خبرگان، رهبر نیز 

رگان را منحل کند، منحل کردن رهبر تأثیري ندارد زیرا پیش مجلس خب
از این اعالم، رهبري بدلیل از دست دادن شرایط، خود بخود معزول 

.است و کالم او تأثیري نخواهد داشت
این مطلب یکی از افتخارات حکومت والیی است که عزل و نصب 
حاکم شرعی از سوي خداست و خبرگان تنها کاشفان صالحیت وي

.خواهند بود
والیت فقیه و چالشها
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در برخی از روایات آمده است هر حکومتی که پیش از ظهور -1شبهه 
تشکیل شود محکوم به ) تعالی فرجه الشریف... عج ا(امام زمان 

دانند با توجه به شکست است و بعض دیگر آنرا حکومت طاغوت می
وشن و آشکار این روایات وارده، ثمره و نتیجه نظریه والیت فقیه ر

.خواهد شد
شود آنست که اگر کسی پیش آنچه از این روایات استفاده می-1پاسخ 

قیام کند و ادعیه امامت داشته باشد و مردم را به ) عج(از قیام قائم 
تنها کسی که به خود . خود دعوت کند، محکوم به شکست است

شود وجود مباركکند و داعیه امامت دارد و موفق میدعوت می
.است) عج... (حضرت بقیۀ ا

اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند چگونه خواهد بود؟ آیا 
بنیانگذار جمهوري اسالمی یا مقام معظم رهبري مردم را به خود 

کنند؟ انقالب اسالمی مردم را امامت ولی عصر اند یا میدعوت کرده
) عج(ولی عصر هاي علمیه به برکتامروز حوزه. کنددعوت کرد و می

زنده است خود کشور نیز به برکت ایشان زنده است و هر تالش و 
کوشش مثبتی در این کشور انجام شود از همین وجود ایشان است و 
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امت اسالمی بی صبرانه منتظر است که با ظهور مبارك ایشان پرچم 
]10.[نظام اسالمی را به دست با کفایت ایشان بسپارد

یهان یک عصر به والیت فقیه معتقد نباشند که ممکن است فق-2شبهه 
درنتیجه ادامه حرکت حکومت اسالمی با مشکلی جدي مواجه خواهد 

.شد با وجود این احتمال اصل نظریه والیت فقیه متزلل خواهد شد
آنهایی که . فقیهی نیست که اصل والیت فقیه را نپذیرد- 2پاسخ 

ت که ابتدا این سمت گویند فقیه والیت ندارد مقصودشان آن اسمی
براي فقیه جعل نشده که او اقدام به تشکیل حکومت کند ولی همین 
فقیهان، والیت فقیه را از باب حسبه قبول دارند یعنی اگر مردم براي 
اجراي قوانین و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمینه آماده است و 

ر زمین حکومت االمی در چنین فرضی، از مصالح مهم الهی است که ب
مانده و مطلوب شارع است در این فرض، کسی نگفته است که فقیه 
مسئولیت ندارد و الزم نیست احکام الهی با وجود شرایط مساعد اجرا 
بشود؛ حتی نازلترین تفکر مخالف والیت فقیه در میان عالمان و فقیهان 

با از این رو تداوم این نظریه . داندنیز والیت را از باب حسبه الزم می
]11.[هیچ مشکلی مواجه نخواهد بود
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از سوي ) عج(بر اساس برهان عقلی که بیان شد امام عصر - 3شبهه 
خداوند براي تشکیل حکومت اسالمی منصوب است با وجود منصوب 
بودن ایشان اوالً چه ضرورتی براي نصب لقیه است ثانیاً با توجه به غیر 

ر علم و عمل معصوم بودن فقیه عقال ممکن است دو منصوب د
.ناسازگار شوند

در دوران ظهور حضرت، جایی براي تصدي فقیهان نسبت به -3پاسخ 
حکومت اسالمی نیست مگر به دستور مستقیم حضرت ولی عصر ولی 
در زمان غیبت صغري خود ایشان چند نائب خاص را تعیین کردند و 

ن چرا که شوو] 12[در غیبت کبري نیز فقیهان را نصب عام کرده اند
]13.[امامت و رهبري نباید بر زمین بماند

بنابراین اگر کسی خواست والیت فقیه را به کمک دلیل نقلی اثبات 
فقیهان را منصوب ) عج(شود گفت که حضرت ولی عصر کند می

اند ولی اگر بخواهیم با دلیل عقلی چه قاعده حکمت و چه قاعده کرده
ست اراده معصومین لطف اثبات کنیم چون اراده حتمی الهی در آن

.علیهم السالم نیز که تابع اراده الهی است در آن خواهد بود
اگر نظام والیت فقیه بهترین نظام است، چرا برخی از -4شبهه 

اي نداریم؟معه حل نشده است و جامعه پیشرفتهمشکالت جا
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نیز مطرح ) ع(حضرت علیاینگونه سواالت درباره حکومت -4پاسخ 
معصوم است و از سوي ) ع(قدات دینی امام علیشود مطابق معتمی

و همطراز پیامبر ] 14[خداوند متعال به عنوان ولی جامعه اسالمی
معرفی شده است بنابراین در حقانیت و مشروعیت ) ص](15[اکرم

هاي مختلف اسالمی هیچ تردید و شبهه اي میان فرقه) ع(حکومت علی 
) ص(ن توسط پیامبر اکرم وجود ندارد در قرآن کریم ابالغ والیت ایشا

موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضی بودن به دین اسالم محسوب 
با این همه نگاهی به تاریخ پنج ساله حکومت موالي ] 16[شده است

متقیان و اوضاع اجتماعی حاکم بر آن دوران میزان موفقیت آن حضرت 
.دهدرا در ایجاد جامعه ایده آل نشان می

. ین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجیجنگهاي داخلی صف
کمبود نیروي انسانی توانمند و تربیت شده کثرت مشکالت، گستردگی 

هاي مزمن اجتماعی، تغییر ها و سنتهاي فاسد و آلودگیبدعت
.هاي این اوضاع را فراهم آورده بودچارچوب نظام ارزشی زمینه

رد براي حکومت و شایسته ترین ف) علیه السالم(در همان حال علی 
زمامداري جامعه اسالمی بود و این نابسامانیها هیچ گاه تردیدي در 

.کنداصل مشروعیت والیت آن حضرت ایجاد نمی
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اشاره به برخی مشکالت پیش روي نظام
انی به چشم واکنون نیز در نظام جمهوري اسالمی مشکالت فرا

وفقیت نظام خورد که ناشی از عوامل مختلفی است که داوري در ممی
.اسالمی بسته به بررسی آنهاست

هاي اقتصادي تحریم–تغییر الگوي مصرف جامعه –تورم جهانی (
...)جنگ و - کشور

عزیز زیستن، ناموس داشتن و عزت داشتن، این چنین عوارضی را در 
و این قانون طبیعی عالم است که باید براي هر . پی خواهد داشت

.ه آن به زندگی با عزت پرداختچیزي عوارضی داد تا در سای
الزم به ذکر است با توجه به تمام این عوامل و مقایسه وضعیت جامعه 

خورد و در مجموع با دوران انقالب، رشد چشمگیري به چشم می
از بعد اقتصادي . حرکت نظام یک حرکت رو به پیش بوده است

ده که برقراري عدالت اجتماعی و پائین آوردن فقر از اهداف نظام بو
80در سال و% 45: 57اخیرا بانک جهانی اعالم کرد آمار فقر در سال 

اقتصاد دان برجسته )1386آبان،(در تازه ترین آمار.بوده است% 16:
درصد 7/2تا 5/2: سازمان فائو در کارگاه امنیت غذایی اعالم کرد

10تا 9برند و آمار فقر در ایران مردم ایران در گرسنگی به سر می
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تا 35در حالی که در برخی کشورها : گفتاسمولدرز.باشددرصد می
درصد جمعیت در وضع ناامنی غذایی قرار دارند، این رقم در ایران 45

در ایران ناامنی غذایی وجود بنابراینباشد،درصد می5کمتر از 
]17[.ندارد

تماعی بر پیشرفت کشور در بعد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجهمچنین 
.هیچ کس پوشیده نیست

عالوه بر این همه، ظلم ستیزي نظام اسالمی موجب سرافرازي و 
عزتمندي کشور ایران در سراسر جهان و سربلندي امت اسالمی در 
برابر طاغوتها و مستکبران دنیا گشته، مسلمانان را به وحدت و حرکت 

چن، واداشته است جنبشهاي اسالمی در تونس، بوسنی، سودان، چ
الجزایر، لبنان، مصر و حتی در بعضی کشورهاي اروپاي غربی و 

که . امریکاي التین الگو گرفته از نهضت دینی و الهی ملت ایران است
.شودمحسوب می... از برکات روي آوردن به دین و والیت ا

هیچ کس در نظام اسالمی مدعی این نیست که مجموعه قوانین 
ر اجرا شده است بلکه به تصریح رهبر اسالمی، پس از انقالب در کشو

کند راهی طوالنی انقالب تا تحقق آنچه دین براي جامعه ترسیم می
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پیش رو داریم و این مشکالت و نارسائیها مشروعیت نظام را زیر سوال 
]18.[نخواهد برد

چرا رهبري بجاي تذکر به مسئوالن، خودشان مشکالت را حل - 5شبهه
کنند؟نمی

راي پاسخ به چنین سوالی الزم است معناي رهبر و ولی ابتدا ب-5پاسخ
شود که جامعه یا گروهی را فقیه را توضیح دهیم رهبر به کسی گفته می

او مجري این قوانین . که زیر نظر خود دارد، هدایت و راهبري کند
نیست بلکه این قوانین توسط مسئولین مربوط به خودش بایستی 

سی وظیفه رهبري ارائه رهنمودهاي پیگیري شود بر اساس قانون اسا
در دیدار رهبر . هاي اساسی نظام اسالمی استکلی و تبیین استراتژي

معظم با کارگزاران نظام نیز معظم له اشاره کردند که وظیفه رهبري 
هاي کلی است و احیاناً جلوگیري از انحرافاتی که ارائه خط مشی

شت که چه رهبري چه هر به عالوه باید توجه دا. ممکن است پیدا شود
هاي اجتماعی شخصیت و مقام دیگري به ناچار باید در ظرف واقعیت

هاي داخلی تواند انتظار داشت که با وجود محدودیتعمل کند و نمی
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اقتصادي رهبري کاري - اجتماعی-هاي سیاسیو خارجی و واقعیت
زه خارق عادت و خالف مقتضاي طبیعی انجام داده و به اصطالح معج

.کند
دانیم که وضعیت کنونی ناشی از در خصوص عدالت اجتماعی می

جنگ . هاي سازندگی استتبعات دوران جنگ تحمیلی و برنامه
تحمیلی خواسته ملت ایران و نظام جمهوري اسالمی نبوده و از سوي 
بیگانگان و دشمنان ملت و نظام اسالمی بر ما تحمیل شد و برنامه 

نظرات کارشناسان و متخصصان اقتصادي به بازسازي نیز بر اساس 
هاي پنج ساله اول و دوم در عین حال در طول برنامه. اجرا در آمد

را متذکر گردیدند آنرهبري بارها توجه به علت اجتماعی و محوریت 
اي استراتژي اقتصادي تذکرات فراوانی به اي دوازده مادهو در نامه

دارند؛ هاي به جایی نیز اعمال میدهم و قاطعیتبرخی از مسئوالن می
پخش . ولی صالح نیست همه چیز از رادیو و تلویزیون پخش شود

بسیاري از این موارد ممکن است اثر عکس داشته باشد؛ مگر این که 
. شرایط خاص دیگري پیش آید که مصلحت در اعالم عمومی باشد
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دد و گرعالوه بر این که همه مشکالت با قاطعیت یک مسئول حل نمی
دارد، اهمیتچهآن. نیاز به تدبیر، سیاست و برنامه ریزي خواهد داشت

اصالح آحاد جامعه است؛ در غیر این صورت اگر همه کارمندهاي 
دیگر اداره متخلف باشند؛ از دست رئیس اداره چه کاري ساخته است؟ 

هاي کلی البته همان طور که گفته شد وظیفه مهم رهبري ترسیم سیاست
است و اگر یک مسئول تراز اول در مسائل گوناگون و جزئی نظام 

تواند ماند و نمیدخالت کند، از وظایف اصلی و مهم خود باز می
.نظارت الزم را داشته باشد

نمایند که دست مقام معظم این سخن که افراد معدودي مطرح می
ي رهبري بسته است یعنی قدرت اجرایی و حکومتی الزم براي اداره

زیرا هم از نظر . از ایشان گرفته شده است حرف درستی نیستکشور
قانونی طبق قانون اساسی کشور، شخص رهبري داراي والیت مطلقه 
فقیه بوده و اختیار کامل براي هماهنگ کردن سه قوه را در راستاي 
اهداف تعالی اسالم دارد و هم از نظر عملی با تمام قدرت در هر جا 

توان ایستادن در برابر به عنوان مثال می. اندکه الزم بوده وارد شده
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هاي دولتی، تعدیل در جریان رد هاي بدون مجوز بعضی دستگاهگرانی
اما بنابراین . صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم و غیره را نام برد

آید مقام ي کارها و مشکالتی که پیش میدرست نیست که درهمه
ي حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر معظم رهبري به جاي نهادها

عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل شوند، بلکه اساس و مبناي اداره کشور 
اي از طریق قانونی و به دست بر این است که هر مشکل و مسئله

حل شود و نهایتاً آنهاي حکومتی مسئول مسئولین مربوطه و دستگاه
گاه رهبري آنتبدیل شد اگر به یک معضل و مشکل الینحل و اختالفی 

که مسئولیت هماهنگ کردن قواي سه گانه حکومتی را بر عهده دارند 
به عبارت ]19[.را به نحو احسن حل خواهند کردآنوارد عمل شده و 

را به خوبی آندیگر یک مسئول باید آگاهانه وظیفه خود را بشناسد و 
ها مجموعهدر جامعه عملیاتی کند، و در صورت ناکارآمدي تمام این

دیگري سؤالممکن است . وظیفه رسیدگی بر عهده رهبري خواهد بود
هاي مطرح شود که چرا از ابتدا رهبري از افراد ناکارآمد در پست

باید گفت انسانها در سؤالکلیدي استفاده کرده اند؟ در پاسخ این 
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ها شناسایی و قبل از این آزمون. آزمونهاي سخت شناخته خواهند شد
از طرف دیگر رهبر طبق وظیفه بهترین فرد . ی آنان دشوار استحقیق

.شرایط شخص بهتري نبوده استآنموجود را انتخاب کرده اند و در 
الزم به ذکر است در مواردي که رهبر مصلحت خاصی را لحاظ کنند 

که اصل اسالم و نظام به خطر افتد بی شک خود ایشان طبق آنمثالً 
با نگاهی گذار به تاریخ در خواهیم . اهند کردوظیفه مستقیماً عمل خو

اي حتی جامعه مدنی و علوي خالی از معظالت یافت هیچ جامعه
اجتماعی نبوده است که کارشکنی منافقان مدینه در امور اجرایی 

هاي نمونه) ع(هاي داخلی حضرت علی حکومت پیامبر اعظم و جنگ
السالم به تذکرات حضرت علی علیه . خوبی بر این ادعاست

کارگزارانشان و عزل و نصب هایشان الگوي مناسبی براي جامعه کنونی 
شود که حضرت به یکی از اي ذکر میدر نهج البالغه نامه. ماست

اند و او را از نشستن بر سر سفره اعیان و اشراف منع استانداران نوشته
کرده اند و روش صحیح حکومت را، نشست و بر خواست با مردم 

خواستند نماز خوانیم حضرت میدر جاي دیگر می. انددانستهعادي 
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جماعت را آغاز کنند که ناگاه پیرزنی درخواست کمک کرد و حضرت 
قبل از شروع نماز به طرف او رفته و خوب به سخنانش گوش کردند 
پیرزن از ظلم یکی از استانداران حضرت که زمین وي را تصرف کرده 

ز بررسی استاندار مذکور را برکنار بود شکایت داشت، حضرت پس ا
.نمودند

هاي ظاهراً جا به این که مفاسد اقتصادي برخی از چهرهآنتا - 6شبهه
انقالبی، باعث بدبینی نسبت به اصل نظام اسالمی و دلسردي مردم 
گردیده، علت عدم برخورد قاطع، مستقیم و علنی مقام معظم رهبري 

چیست؟
وده اید باید عرض کنیم که بین در خصوص سوالی که فرم-6پاسخ

توضیح این که مقام . فرق است» برخورد مستقیم«و » برخورد قاطع«
و قانونی با افرادي که » برخورد مناسب«معظم رهبري در خصوص 

ي خویش با قاطعیت تمام آلوده به مفاسد اقتصادي هستند، به وظیفه
صوصی خود یعنی در فرمانها و دیدارهاي عمومی و خ. عمل نموده اند

ي قانونی با صاحبان دائماً بر لزوم پیگیري جدي و برخورد قاطعانه
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هاي مفاسد اقتصادي تاکید فرموده اند؛ و به صراحت مساوي پرونده
ي افراد جامعه را در برابر قانون بارها تذکر داده اند، و از بودن همه

فاسد ي قضائیه خواسته اند تا بدون هر گونه مالحظه کاري، با مقوه
برخورد «اما این که خودشان بخواهند . اقتصادي برخورد نمایند

زیرا در نظام . با این افراد داشته باشند، این انتظار بجایی نیست» مستقیم
هاي ي قضائیه و دادگاهجمهوري اسالمی هر کس وظایفی دارد، و قوه

نه . (ي بررسی و برخودر مستقیم با این افراد را دارندمربوطه، وظیفه
این که رهبري بخواهند مستقیماً وارد این قضیه شوند و با افراد برخورد 

به هر حال تشکیل پرونده، بررسی اتهامات، تحقیقات کافی، . کنند
صدور حکم و اعالم نظر در جرائم، نیازمند کارهاي وسیع و مدت 
. داري است، که نهاد قضائی براي انجام همین کارها تشکیل شده است

توان از مستقیم با تمام مسائل ریز و درشت جامعه را نمیو برخورد 
ضمناً اینطور نیست که مقام معظم رهبري با . یک نفر انتظار داشت

مسئولینی که اقدام مقتضی را صورت نداده باشند، برخورد نکرده 
بلکه اوالً، انجام نشدن اقدامات مقتضی توسط مسئولین ذیربط . باشند
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و سپس بررسی شود که آیا . ه اثبات برسددر موضوعات خاص، باید ب
صورت گرفته یا نگرفه است و چون مورد » معظم له«برخورد از سوي 

توان فعالً در این مطرح نگردیده، نمیسؤالبخصوصی در این 
اي عالوه بر اصرار حضرت آیت اهللا خامنه. خصوص قضاوت کرد

موارد موکد بر پیگیري مفاسد اقتصادي، شخصاً هم دستوراتی در 
اما ثانیاً به این نکته واقف بشویم که وقتی در یک : فرمایندخاص می

جامعه دینی، اصول و قوانینی براي پیگیري امور جامعه بر مبناي دینی 
چارچوب به نوعی بی آنشود، اقدام کردن در خارج از وضع می

از این رو ولی امر مسلمین . اصول و قوانین استآنمصرف کردن 
هاآنبندد و بر را در جهت هدایت مسئوالن امر به کار میاهتمام خود

چنانچه قانون باشد . فرض است که به وظایف قانونی خود عمل کنند
پس قوه . که رهبر مدعی و قاضی و ضابط و مجري حکم هم باشد

مچون قوه قضائیه چه جایگاهی دارد و یا مثالً اگر عریض و طویلی ه
در مواردي که احتیاج به وضع قانون است، رهبر قانونی را مشخص 

ماند و همین طور است کند، نمایندگان مجلس و قوه بال استفاده می
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اما هر انسان منصفی اذعان . اموراتی که مربوط به اجرائیه و دولت است
ادهاي مقام معظم رهبري در موضوع مفاسد دارد که سخنان و بعضاً فری

اما بیاد . اقتصادي خالصانه و به دور از مطامع شخصی و تبلیغی است
نیز در مقام اجراي احکام الهی ) ع(بیاوریم که متاسفانه امیرالمومنین

مثالً حضرت، . کردندگرفتار مامورینی بود که به وظایف خود عمل نمی
داد ولی او از مجراي احکام الهی میاستانداري را در سرزمینی قرار 

لذا اگر انتظارات پیشرفت احکام اسالم و فرامین رهبري . شدخارج می
آنچنان که (را داریم باید وظیفه شناسی مسئولین را با مطالبات مردمی 

ایشان بارها تاکید فرمودند . بیشتر کنیم) مقام معظم رهبري خود فرمودند
و کوتاه » عدالت خواهی«ملت باید که اساسی ترین خواسته اقشار 

.کردن دست مفسدین باشد
بهقایلکهکسانیپساست،شركمستلزم» مطلقهوالیت«- 7شبهه

اند؛دادهقرارشریکخداوندبرايواندمشركهستندمطلقهوالیت
قرارمطلقنیزرا» امرولی«هاآناست،مطلقکهخداوندجزبهچون
!اندداده
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» مطلق«کلمهجاهیچروایاتوقرآندرواسالممتوندراوالً-7پاسخ
اطالقعربادبیاتنظرازثانیاًواستنرفتهکاربهخداونددرباره
تعریفومسامحهباهماگرونیستصحیحخداوندبر» مطلق«کلمه

بودخواهدمعنااینبهکنیم،اطالقخداوندبرراآنمطلقمعنايدر
نداردکمبوديونقصضعف،هیچواستنامحدودمتعالخداوندکه
ایني الزمهمسلماً. ندارداعتقاديچنینوندخداغیردربارهکسیو

وظایفشانجامبرايکافیاختیاراتازفقیهولیکهنیستایناعتقاد
.ندارندهمبهربطیهیچدوایناساساًونیستبرخوردار

انجامبراياسالمی،شوايپیورهبروحاکمیعنی» مطلقهوالیت«
برخوردارالزماختیاراتازاسالمی،ي جامعهمصالحاجرايووظایف

تواندمیباشدالزمکهتصرفیودخلنوعهرراستاایندرواست
]20.[دهدانجام

شوراي نگهبان و نظارت استصوابی
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نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست -1شبهه 
و مجلس شوراي اسالمی تنها نظارت ارجاعی یا استطالعی جمهوري 

]21[است نه نظارت استصوابی
در تمام کشورهاي جهان و نزد تمامی عقالي عالم، براي -1پاسخ 

شود هاي مهم یک سري شرایط ویژه در نظر گرفته میتصدي مسوولیت
تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم 

ق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و ناالیق بودن مسئول حقو
هاي از این رو، امروزه در دموکراتیک ترین نظام. برگزیده پایمال نگردد

دنیا نیز شرایط ویژه اي براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در 
شود و قانون مرجعی رسمی را براي اعمال نظارت و نظر گرفته می
مثالً یکی از شرایط . کندداوطلبان انتخابات تعیین میاحراز شرایط 

هاي حقوقی جهان این است که کاندیداي مورد نظر معتبر در کلیه نظام
از طرف دیگر نظارت عقالیی بر رأي گیري . سابقه کیفري نداشته باشد

و تشخیص صالحیت داوطلبان اقتضاي تأیید یا رد و ابطال عملی و 
گی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق مؤثر را دارد و این ویژ

.باشداست، بانبراین نظارت شوراي نگهبان نیز نظارت استصوابی می
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خود، حق تفسیر قانون 98از سوي دیگر، قانون سااسی در اصل 
» نظارت«اساسی را به شوراي نگهبان داده است و این شورا به دفعات 

تفسیر » نظارت استصوابی«اساسی را به]22[قانون99موجود در اصل 
.کرده است

البته این نظارت در چارچوب قانون و بر مبانی شرایطی است که قانون 
در واقع . براي نامزدها و یا نحوه اجراي انتخابات تعیین کرده است

شوراي نگهبان عهده دار بررسی وجود شرایط مندرج در قاننون در 
البته طبق وظیفه اگر . باشدیداوطلبان و در عملکرد مجریان انتخاباتی م

وجود این شرایط را محرز نبیند صالحیت داوطلبان و یا صحت 
]23.[انتخابات را تأیید نخواهد کرد

در علم حقوق گفته شده که اصل بر برائت افراد است و این ـ2شبهه 
بنابراین جستجو در . که همه انسانها خوبند مگر خالف آن ثابت شود

اثبات صالحیت آنها کامال بی مورد و خالف اصل احوال دیگران براي 
.است

نخست باید جایگاه اصل برائت را بشناسیم تا در پرتو آن ـ2پاسخ 
معلوم شود که اساسا این مورد از موارد جریان اصل برائت است یا 

گوید که اگر کسی بخواهد به کسی نسبت ناروا اصل برائت می. خیر
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، باید آن را ثابت کند وگرنه تا دلیل بدهد و او را به مجازات برساند
اقامه نکرده است، مطابق این اصل هیچ اتهامی وارد نیست و طبعا با 

ولی در جایی که وجود یک . افتدقمه دلیل این اصل از کارآیی می
توان وجود آنها را ها شرط گزینش است، نمیها و تواناییسري ویژگی

به تعبیر . آنها نپرداختمفروض تلقی کرد و به تفحص براي احراز 
کند، نه وجود لیاقت و اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات می: دیگر

توان همه افراد جامعه را بر مبناي اصل برائت مثالً آیا می. توانمندي را
توان هاي صنعتی میها و تواناییآیا در اثبات مهارت! مجتهد دانست؟

یس بر اساس اصل برائت به بر مبناي اصل برائت حکم کرد؟ و آیا پل
دهد؟متقاضیان، گواهینامه رانندگی می

از ساده ترین امور تا پیچیده ترین آنها وقتی عقال و قانونا شرایطی 
براي واگذاري مسوولیت وضع شده باشد، احراز آن شرایط نیز حتمی 

.خواهد بود
آیا بهتر نیست که گزینش را مستقیما به خود مردم واگذار ـ3شبهه 

نیم و با کنار گذاردن مرجع رسمی احراز صالحیت، افراد خود به ک
تحقیق بپردازند و نامزد مورد عالقه خود را با آزادي بیشتري انتخاب 

کنند؟
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هاي جذاب و مردم پسند پاسخ این شبهه ـ که گاه به چاشنیـ3پاسخ 
اوالً تحقیق و جستجوي خود افراد در میان : همراه است ـ این است که

د زیادي داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و تعدا
هاي افراد، ناممکن ها و مشغلهنیروي فراوان است که با وجود گرفتاري

به عنوان نمونه براي احراز این که . و یا حداقل بسیار مشکل است
داوطلبان سوء سابقه کیفري ندارند، نیاز به مراجعه فراوان و وجود 

ي بسیار فعال است که عملی شدن احراز همین یک دستگاه پاسخگو
کشد و اگر قرار باشد شرط با توجه به تعداد مراجعین؛ ماهها طول می

این شرط و برخی شروط دیگر توسط نهاد ثبت نام کنده از داوطلبان 
احراز و اعالم شود تا مردم به دارندگان آن شرایط رأي دهند و خود 

ت این همان نظارت استصوابی محتمل زحمت نشوند، در این صور
یک نهاد رسمی خواهد بود، که شبهه کنندگان در صدد گریز از آن 

.بودند
تجربه به خوبی نشان داده است که آنها که از پول، امکانات و : ثانیاً

هاي تبلیغی بیشتر و بهتري برخوردارند، عمالً در چنین وضعیتی روش
ب، کار را ز مسیر آن خارج و اند با تبلیغات جذاموفق ترند و توانسته

خود یا داوطلبان مورد نظر خود را ـ اگرچه بدون وجود صالحیت 
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الزم براي تصدي امور باشند ـ راهی مجالس و مناصب تصمیم گیري 
.و اجرایی کنند

یعنی . باید آزادي انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه کرد: ثالثاً
ت تر تأمین شده است، آزادي مردم هر جا که بدانند حقوقشان راح

بیشتري دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام و نگرانی بیشتري 
پرواضح است که . باشند، از آزادي کمتري برخوردار خواهند بود

گزینش در میان مجموعه ده نفري که انسان به صالحیت تمامی آنها و 
ان دارد، در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها طمین

بسیار راحت تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه هزار نفري است که 
.وجود نداردشناخت و تضمین براي افراد 

در حقیقت کمک گار و یاور » نظارت استصوابی«بنابراین، وجود فیلتر 
مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از تردیدها و دلهره 

]24.[هاست
انتخاباتنامزدهايمعیاريواساسچهبرهباننگشوراي- 4شبهه

تاییدرا) شوراومجلسنمایندگانخبرگان،جمهوري،ریاست(
سلیقهاعمالنوعیکاینآیاکنند؟میصالحیتردیاوصالحیت
است؟جناحیوشخصی



٣٨

درکههستندفقهاوحقوقدانانازلشکمتنگهبانشوراي-4پاسخ
مبیندینواسالمیجمهورياساسینونقااساسبرافرادانتخاب

براياساسیشرطچندقرآنکند،میعملقرآنآسمانیکتابواسالم
.نمایدمیبیاناشخاصانتخاب

ویعلَمونَالَّذینَیستَوِيهلْقُلْ«:استترباسوادکسیچهعلم،- الف
)9زمر،(» یعلَمونالالَّذینَ

اللَّهعنْدأَکْرَمکُمإِنَّ«:استخداترسومتقییککدامتقوا،- ب
)13حجرات،(»أَتْقاکُم

جنگوجبههاهلودارندسهمانقالبدریککدامبودن،انقالبی- ج
والضَّرَرِأُولیغَیرُالْمؤْمنینَمنَالْقاعدونَیستَوِيال«: اندبوده

الْمجاهدینَاللَّهفَضَّلَأَنْفُسهِموموالهِمبِأَاللَّهسبیلِفیالْمجاهدونَ
هِموالبِأَموهِملَىأَنْفُسدینَعۀًالْقاعجردوکُالدعونىاللَّهسالْحفَضَّلَو

دینَاللَّهجاهلَىالْمدینَعراًالْقاعظیماًأَج95نساء،(» ع(
السابِقُونَو«: دارنداجراییویاسیسسابقهیککدامسابقه،-د

)11و10واقعه،(» الْمقَرَّبونَأُولئکالسابِقُونَ



٣٩

الْعلْمِفیبسطَۀًزادهوعلَیکُماصطَفاهاللَّهإِنَّ«علمیو جسمیتوان-هـ
مو247بقره،(»الْجِس(
تارسیدلمالابیتبهوقتیوباشدپاكدلشوچشمکهکسی- و

حفیظٌإِنِّیالْأَرضِخَزائنِعلىاجعلْنیقالَ«داردنگاهراخودبتواند
)55یوسف،(» علیم

)162شعرا،(» أَمینٌرسولٌلَکُمإِنِّی«باشدامین-ز
فیکَتَبنالَقَدو«: باشندداشتهراکافیوالزمتخصصوتعهد- ح

) 105انبیاء،(» الصالحونَعباديیرِثُهاالْأَرضأَنَّالذِّکْرِبعدمنْالزَّبورِ
.استتخصصبهناظرهم»صالح«وتعهدبهاشاره»عباد«لفظ

.استآنهاتخصصکناردرافرادتعهدفوقمواردازشرطمهمترین
در نامزدهاي انتخاباتی نوعی » التزام به والیت فقیه«شرط - 5شبهه

.عقاید است و این کار هرگز مجاز نیستتفتیش
است که شخصی را بدون هیچ ضرورتی و آنتفتیش عقاید -5پاسخ

اي مورد مواخذه قرار دهیم، ولی اگر امر از تنها به دلیل داشتن عقیده



٤٠

آنیک پست یا مسئولیت منوط به شرط خاصی باشد، تحقیق و تفحص 
.به هیچ وجه تفتیش عقاید نیست

اطاعت مردموالیت فقیه و
با توجه به آنکه ولی فقیه معصوم نیست و تبعیت از غیر ـ1شبهه 

کشاند هیچ توجیهی براي اطاعت معصوم انسان را به ورطه گمراهی می
.از ولی فقیه وجود ندارد

بطور . هیچ مالزمه اي بین لزوم تبعیت عصمت وجود نداردـ1پاسخ 
راحتی جان خود را روید بمثال وقتی شما با اتوبوس به سفري می

خوابید و حال آنکه احتمال خطا در سپارید و آرام میبدست راننده می
راننده وجود دارد و کوچکترین خطاي او جان همه مسافران را به 

آنچه بین عقال مرسوم است شرایطی را در . مخاطره خواهند انداخت
نباشد مثالً آن راسنده مست نباشد، خواب آلود(دانند تبعیت معتبر می

.سپارندو پس از آن اعتماد کرده و خود را به او می...) و
ضرورت اطاعت از حاکم

شکی نیست که هر جامعه اي نیازمند حکومت است و قوام حکومت به 
دو امر است یکی حق حاکمیت یعنی کسانی حق داشته باشند دستور 



٤١

اگر . بدهند و فرمان صادر کنند؛ و دیگر ضرورت اطاعت و فرمانبرداري
.آیدیکی از این دو تحقق نیابد حکومتی به وجود نمی

حال اگر احتمال خطا مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این 
احتمال هیچ گاه منتفی نیست اطاعت از حاکم هیچگاه تحقق نخواهد 
یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس حکومت از بین 

.خواهد رفت
طرح این نوع شبهات با هدف : زم استدر نهایت ذکر نکته اي ال

شود چرا که مخالفین تقدس زدایی از علما و ولی فقیه طرح می
حکومت اسالمی قوام حاکمیت اسالم را در تبعیت مردم از رهبري 

.بینندمی
با توجه به معصوم نبودن ولی فقیه چرا به قداست وي معتقد ـ2شبهه 

.بستقدس تنها براي معصوم است و . باشیممی
قداست یعنی محبوبیت همراه با احترام انسان به علت کمال ـ2پاسخ 

خاص که در شخصیتی سراغ دارد به او محبت ورزیده و به وي احترام 
.گذاردخاص می

این قداست پس از خداوند به پیامبر و چهارده معصوم و جانشینان او 
اند یعنی امامان معصوم علیهم السالم که از طرف خدا منصوب شده



٤٢

بوسیدن ضریح امامان و زیارت حرم آنها همگی . یابدگسترش می
برخاسته از همین قداست است در مراتب بعدي یعنی پس از امامان 

اند مانند این قداست به همه کسانی که به گونه اي به آنان منتسب
.کندسادات، مراجع و علماي دینی سرایت می

فقیه باشد و اداره امور از چه نیازي است حاکم جامعه دینی ـ3شبهه 
بهتر آن است که حاکم جامعه دینی . مشاورین متخصص استفاده کند

.هاي مدیریتی بوده و از مشاور فقیه بهره بردمتخصص در یکی از رشته
اوالً هدف اصلی در جامعه دینی تعالی مردم و رشد معنوي و ـ3پاسخ 

عی است و مدیر هاي اقتصادي و ایجاد عدالت اجتمااز طرفی فعالیت
و در این مسیر . جامعه باید آگاه ترین افراد به این هدف متعالی باشد

براي امور دیگر از مشاورین بهره برد که این مدیریت آگاه به هدف 
رشد و تعالی انسانها تنها در بین کارشناسان دینی و خبرگان شریعت 

تنها یک بطور مثال براي اداره یک دانشگاه و محیط علمی.خواهند بود
کارشناس و آگاه به اهداف دانشگاه که مدیر و مدبر هم باشد شخص 
الیق خواهد بود و در مسیر حرکت خود از مشاورین مختلف بهره مند 

.شودمی



٤٣

حکومت منتخب مردم حکومت اسالمی است اگر ما غیر فقیه را : ثانیاً
حاکم کنیم و فقیه تنها ناظر و مشاور امور باشد چه تضمینی براي

.اجراي آن دستورات خواهد بود
به عبارت دیگر نظارت و مشورت فقیه یا درحد ابراز نظر است و 
تضمین اجرایی ندارد که عمالً حکومت ما حکومت اسالمی نخواهد 

کشد و یا نظرات فقیه الزم االجرا است بود بلکه اسم اسالم را یدك می
ودر مقام عمل که در واقع باز همان والیت فقیه که گفتیم خواهد شد

.حاکم آن فقیه است نه شخص دیگر
اگر حاکم بخواهد تجارت با اسرائیل را آزاد کند و مشاور : بطور مثال

فقیه مخالف باشد یا نظر فقیه تضمین اجراي ندارد که حکومت اسالمی 
شود و در نخواهد بود و یا دارد که حاکم ملزم به تبعیت از فقیه می

.واقع فقیه حاکم است
پایان بحث والیت فقیه شایسته است یکی از ادله عقلی والیت فقیه در 

.را با بیانی مختصر عرض کنیم
ـ یک جامعه حتماً باید حکومت داشته باشد که این امري ضروري 1

.است



٤٤

ـ این جامعه یا به سمت تعالی، رشد معنوي و خدایی شدن در 2
حرکت است یا خیر

نسبت به مسیر رسیدن به تعالی ـ حاکم آنها هم باید شخصی باشد که3
و خدایی شدن که همان شریعت است متخصص بوده و مدیر و مدبر 

.ـ این حاکم همان ولی فقیه است4.باشد
دموکراسی و آزادي

کنددخالتانساناجتماعیوسیاسیاموردربخواهددیناگر- 1شبهه
اطاعتکسیازیاوباشندداشتهخاصیرفتارتاکندملزمرامردمو

آزاديبراياسالمکهطورهمانداردمنافاتانسانآزاديبااینکنند
نفیرادیگرانبرسلطهکریمقرآنو. استشدهقائلاحترامانسان

راکسینبایدونداردسلطهکسیبرنیزخدارسولحتیوکندمی
لَست، ذَکِّرمأَنْتإِنَّمافَذَکِّرْ«قرآنآیاتبهاستنادباپس. کندمجبور
هِملَیرعطیصتوسلطه گر بر . اي؛ پس تذکر بده که تو فقط تذکر دهندهبِم

الرَّسولِعلَىما«: آیهو) 22-21،غاشیه(» آنان نیستی که مجبورشان کنی
باید) 99مائده،(» نداردرسانیپیامجزاي وظیفهپیامبر؛الْبالغإِالَّ

.نیستکسیاطاعتبهملزمواستآزادانسانکهبپذیریم



٤٥

وجودآیاتینمودمطرحکنندهشبههکهآیاتیبرابردراوالً-1پاسخ
کانَماو«: سوره احزاب36؛ مانند آیه داردتعارضهاآنباکهدارد

منْالْخیرَةُلَهمیکُونَأَنْأَمراًرسولُهواللَّهقَضَىإِذامؤْمنَۀٍالولمؤْمنٍ
مرِهرسولشوخداکههنگامیندارندحقمومنیزنومردهیچ؛أَم
»باشندداشتهاختیاريدادند،فرمانی

ذکرراپیامبوخدابرابردرتسلیموتبعیتلزومصراحت،بافوقآیه
رسولپیرويواطاعتازندارندحقمومنانکهکندمیگوشزدوکرده

الَّذینَآمنُواالَّذینَورسولُهواللَّهولیکُمإِنَّماآیهو. کنندسرپیچی
شماولیوسرپرست؛راکعونهموالزَّکاةَیؤْتُونَوالصالةَیقیمونَ

نمازکههمانانباشند،میآورندایمانکههاییآنوپیامبر،خداوندتنها
6آیهو) 55مائده،(» دهندمیزکاترکوعحالدروداشتهپابهرا

آیهدرکهاولویتی» أَنْفُسهِممنْبِالْمؤْمنینَأَولىالنَّبِی«: احزابسوره
،بگیریمبودنسزاوارمعنايبهچهوداشتنوالیتمعنايبهچه،آمده
حقبرمردممورددرپیامبرگیريتصمیمحقکهداردداللتآیه

.استمقدمخودشانحقدرآنهاگیريتصمیم



٤٦

هنوزکهاستکسانیباارتباطدرنمودیدمطرحشماکهآیاتیثانیاً
اسالمحقایقبهارشادراآنهاروایناز.اندنیافتهاسالمبهگرایش

تاسفواندوهازخواهیمیچراکهدهدمیدلداريپیامبربهوکندمی
حقدینیرفتنپذوبیفکنیخطربهراخودجاننآنانیاوردنایمانبر

متوجهنمودیممطرحماکهآیاتیاما.اکراهوزوربانهاستاختیاري
گوشزدآنهابهوپذیرفتندرااسالماختیاروشناختباکهاستکسانی

اعتقادکهپیامبريازوکنندعملاسالمدستوراتبهبایدکهشودمی
است،ندخداوجانبازدستوراتواحکاموخداستسويازدارند

.نهندگردناوتصمیمبهوکننداطاعت
احکامبهکردنعملدرمن:دین بگویدپذیرفتنازبعدکسیکهاین

درآزاديودموکراسینظامکهکشوريدرکهماندمیاینمانندآزادم
باوکنندشرکترفراندومدرخویشاختیاربهمردمدارد،استقراران

آنوقتیاماکنندانتخابراخویشگاننمایندوحکومتباالراي
]25[.روندمیطفرهآنبهکردنعملازگذارندمیراقانونیحکومت



٤٧

تائیدوتعیینخداوندسويازبایدقانونگوییدمیشماکهاین- 2شبهه
بااینباشد،متعالخدايطرفازونذمابایدهمقانونمجريوشود

.نیستسازگاردموکراسی
مرزوحدوروشنتعریفیکدارايدموکراسیوالًا-2پاسخ

همهکهبودصورتاینبهآتندردموکراسیآغاز. نیستمشخصی
بهروشاین. کردندمیدخالتشهرشانامورادارهدرمستقیماًمردم

گرفتقراراندیشمندانانتقادمورددیگردالیلونبودنعملیجهت
حکومتمقابلدرالعملیعکسنعنوابه» رنسانس«ازپسکهاینتا

وشدمطرحدیگريصورتبهنظریهاینخودکامگان،وزورگویان
صادرکشورهاسایربهدرآمد،مقبولینظریهصورتبهپردازشازبعد
.شد

شکل فعلی این نظریه این است که مردم فقط در انتخاب نمایندگان 
ئیه یا مجریه ي قضانقش دارند و حتی ضرورتی ندارد که مسئول قوه

مستقیماً از طرف مردم تعیین شوند و در واقع این نظریه شکل خاصی 
لذا حکومتهاي مختلف سلطنتی، پارلمان . کندبراي حکومت تعیین نمی



٤٨

دانند؛ چون و ریاست جمهوري خودشان را دموکرات و مردم ساالر می
.مردم به نحوي در آن نقش دارند

نونگذاري این است که هر چه راي ثانیاً اگر معناي دموکراسی در قا
تعلق گرفت قانون آنبه -به اضافه یک راي% 50یعنی -اکثریت مردم

واجب االتباع است و لو خالف نص قرآن هم باشد، اسالم چنین 
پذیرد، ثالثاً مجري قانونی که شایستگی مطرح شده دموکراسی را نمی

اوند اذن داشته در قانون اساسی را داشت و باید به نحوي از جانب خد
باشد، به این معناست که پس از احراز اکثریت آراء و پیشنهاد مردم، از 
سوي ولی فقیه منصوب گردد که در این صورت حکومت او شروع 

شود و این با دموکراسی خواهد بود و این در کشور ما اعمال می
توانند در انتخاب مجریان مشارکت جدي منافاتی ندارد چون مردم می

]26[.ته باشند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانندداش
سکوالریزم

در قرون وسطی عده اي با نام دین و خدا در جهان غرب ـ1شبهه 
هاي زیادي براي جامعه ایجاد حکومت را بدست گرفته و محدودیت



٤٩

کردند این گروه که همان صاحبان کلیسا بودند آزادي فکر و اندیشه را 
کردند در خالفین افکار کلیسا زندانی، محاکمه و یا عدام میمحکوم و م

مقابل این شیوه کشیشان جهان غرب واکنشی براي مبارزه با آن نظام از 
خود نشان داد که این واکنش همان نهضت اصالح دینی اصالح دینی 

بود یعنی در بین خود کشیشان و رجال دینی کسانی » پروتستانیتیسم«یا 
اتولیک را تقبیح نموده و گفتند این شیوه مسیحیت رفتار کلیساي ک

واقعی نیست و ما باید به مسیحیت اصیل برگردیم و پیشنهاد کردند، 
باید مذهب به گونه اي مطرح شود که در آن حکومت نباشد و به کار 
سیاست نپردازد و فقط وظیفه اش برقراري روابط بین خدا و فرد باشد 

این در . وحانیت رسمی مسیحیت پرداختندو بدین ترتیب به مبارزه با ر
واقع آغاز فکر پروتستانیتیسم است که مارتین لوتر مطرح کرد و بعد 

هاي هاي مختلف دنبال کردند و فرقهکالون و دیگران به صورت
.پروتستان بوجود آمد

افتد یعنی با کمی دقت تصدیق خواهیم کرد آنچه در ایران اتفاق می
هاي دینی در سطح ین و ایجاد محدودیتحاکمیت با نام خدا و د

جامعه ما را به همان نقطه اي خواهند رساند که مسیحیت در قرون 
وسطی رسید پس بهتر است صاحبان مساجد و منابر و اربابان شریعت 
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به فریاد اسالم ) جدایی دین از سیاست(با حمایت از ایده سکوالریزم 
.ندرسیده و تا دیر نشده است اسالم را نجات ده

شود و سابقه اي این نسخه شیوه جدیدي نیست که طرح میـ1پاسخ 
طوالنی در این کشور دارد، قبل از انقالب هم عده اي که بعضا 

کردند که بعنوان گرایشهاي دینی داشتند چنین مطالبی را مطرح می
نوشته مهندس » مرز بین دین و سیاست«توان به کتابچه نمونه می

قبل از آن فتحعلی آخوند زاده ایجاد بازرگان اشاره کرد و
پروتستانیتیسم اسالمی را به عنوان راهی براي جبران عقب ماندگیهاي 

.ایران پیشنهاد کرده بود و بعداً هم دیگران این حرف را تکرار کردند
) بین اسالم و مسیحیت(در هر حال بررسی تفصیلی این مقایسه 
ت اصالح دینی در اروپا همچنین ریشه یابی عواملی که منجر به نهض

شد و تبیین این واقعیت که چنین مولفه هایی اساسا در اسالم و 
و اسالم با مسیحیت تحریف شده ماهیتا (حکومت اسالمی وجود ندارد 

اما آنچه اجماال ] 27[طلبدخود مجالی گسترده می) تفاوت بسیار دارد
:توان گفت آن است کهدر اینجا می

قط برنامه اي محدود براي برقراري رابطه بین اسالم نیامده است که ف
بلکه دینی جامع و گسترده است که براي . خدا و فرد ارائه کند و بس
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حقوق، (تمام شوون زندگی بشر اعم از شوون فردي و اجتماعی 
داراي قانون و برنمه است که ...) سیاست، اقتصاد، خانواده، تجارت و

ین بسوي تأمین کمال نهایی البته سمت و سوي همه آن احکام و قوان
انسان یعنی قرب به خدا و سعادت اخروي، همینطور تأمین مصالح 

.فردي و اجتماعی و خوشبختی زندگی این جهان بشري است
قبل از ورود به یک اداره وسازمان باید خوب دقت و بررسی ... آري

نمود و پس از آن وارد آن نظام و سازمان شد ولی اگر وارد شدیم 
اي نیست که همه قوانین آن سازمان و اداره را بپذیریم به عبارت چاره 

دیگر جدایی دین از سیاست یعنی زیر پا گذاشتن بخش عمده اي از 
.قوانین شریعت و این با پذیرش اصل دین منافات دارد

شکند چرا ورود در سیاست قداست روحانیت و متدینین را میـ2شبهه 
را دارد ثانیاً با دخالت این خاص خودهاي که اوالً سیاست دغل بازي

ها و نارسائی هایی بوجود آید که پیامدهاي گروه چه بسا نابسامانی
منفی آن دامنگیرشان شود و حرمت روحانیت در جامعه زایل گردد پس 
روش درست آنست که روحانیت فقط به رابطه با خدا و موعظه مردم 

.ردبپردازد و کارهاي سیاسی را به اهلش واگذا
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دخالت در سیاست به مفهوم اسالمی آن نه تنها دامن قداست ـ2پاسخ 
آالید بلکه بعنوان مجریان احکام الهی و روحانیت و متدینین را نمی

خدمتگزاران مسلمین وظیفه اي واجب و غیر قابل اجتناب را بر دوش 
نهد و اجراي هر یک از احکام الهی در این زمینه و حل آنها می

م گامی بلند در جهت تعالی روحی وقرب به خدا، و نیز مشکالت مرد
.ها و مصالح واقعی آنها در جامعه استتأمین سعادت انسان

تنها راه نجات اسالم در عصر مردنیته و دهکده جهانی اجراي ـ 3شبهه 
طرح رنسانس اسالمی است یعنی جامعه ما باید از نو متولد شود با یک 

ه جهانی فرهنگی که در آن از باورها و فرهنگ جدید و متناسب با جامع
اجراي این ایده گرچه در .قواعد دینی خبري نباشد ودین منزوي گردد

یک جامعه دینی بسیار مشکل است اما شاید بتوان زمینه هایی را 
.بوجود آورد و از طریق آن به هدف مورد نظر دست یافت

د که انسان پاسخ این شبهه در جواب شبهه اول آمد و گفته شـ3پاسخ 
اگر ما دین داریم باید به تمام قوانین آن . یا دین دار است یا بی دین

اعم از فردي و اجتماعی ملتزم باشیم و اگر دین دار نیستیم که از 
موضوع بحث جدایی دین از سیاست در (موضوع بحث ما خارج است 
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هاي در اینجا شایسته است بعضی زمینه چینی) جوامع دینی است
.اي تحقق رنسانس و اجراي ایده سکوالریزم را بیان کنیمدشمن بر

هاي اسالمی و انقالبی مانند جهاد، شهادت، ـ سکوت نسبت به ارزش1
فداکاري، زهد و پارسایی و دم زدن از مفاهیمی نو مانند دموکراسی، 

که از سویی براي همه بویژه قشر جوان جذاب باشد ... توسعه، آزادي و
هاي اسالمی قرار مه اي براي از بین بردن ارزشو از سویی دیگر مقد

.گیرد
ـ معرفی روحانیت بعنوان عامل مشکالت اقتصادي مردم به قول 2

خواهند بگیرند و هر چیز را اینها اساس را می): ره(حضرت امام 
خواهند این کار را خواهند یک کاري کنند که غربی بشود، اینها میمی

ها با آخوند بد هستند، براي این که با بکنند، مطلب این نیست که این
چهار تا . کندبینند آخوند براي اسالم دارد چه میسالم بد هستند می

گویند گویند چهار تا آخوند، میآخوند هم بد است، جهنم، اما نمی
]28.[روحانیون، باید خرده خرده جلو بیایند و سنگرگیري کنند

ها و غیرت دینیـ از بین بردن حساسیت3
.ـ دین ودین داري را عامل اختالف معرفی کردن4

مسابقه شبهات والیت
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ـ ممکن است فقیهان یک عصر مبناي والیت فقیه را قبول 1شبهه 
نداشته باشند که این امر ادامه حکومت اسالمی را با مشکل مواجه 

.خواهد کرد
ب ـ هیچ ¨.ستاالف ـ مقبولیت مردمی حکومت متضمن بقاي آن

به اصل والیت فقیه معتقد نباشد بلکه اختالف در فقیهی نیست که
¨.مقدار اختیارات و کیفیت آنست

ج ـ با توجه به احتمال ضعیف این مسئله اصل تئوري والیت فقیه 
¨دـ ب و ج¨.خللی نخواهد دید

شود ـ از طرف ـ شوراي نگهبان با تعیین رهبري ،انتخاب می2شبهه 
خبرگان تأیید صالحیت شود ودیگر رهبري توسط خبرگان کشف می

.شدگان شوراي نگهبان هستند و این دور است
الف ـ در قانون اساسی، خبرگان در وضع تمام قوانین داخلی مجلس 
خبرگان از جمله روش انتخاب خبرگان آزادند پس حلقه دوري در 

¨.هاي دموکراتیک این دور وجود داردب ـ در تمام نظام¨.قانون نیست
تنها در ) فرض پذیرش آن، اگرچه قابل قبول نیستبا(ج ـ اشکال دور 

هاي بخش جمهوریت نظام طرح شده است که در تمام نظام
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دموکراتیک وجود دارد، اسالمیت و مشروعیت الهی نظام، حلقه دوري 
¨دـ هر سه مورد¨.گشایدکه حتی اروپا و امریکا به آن گرفتارند را می

ست، ادعاي مردم ساالري ـ اگر حکومت ولی فقیه از طرف خدا3شبهه 
.عوام فریبانه خواهد بود

الف ـ مشروعیت حکومت ولی فقیه از طرف خداست ولی مقبولیت 
ب ـ با وضعیت ¨.مردمی و تحقق خارجی آن نیاز به حضور مردم دارد
¨.کنونی جهان چاره اي جز مشارکت دادن مردم نیست

م ج ـ این حضور مردم به دستور ولی فقیه که خود منصوب عا
دـ هیچ کدام جواب کامل ¨.شودانجام می) عج(حضرت ولی عصر 

¨.نیست
ـ انقالب براي حل مشکالت مردم صورت گرفت ولیکن مردم 4شبهه 

.هر روز با مسائل و مشکالت جدیدي در زندگی مواجه اند
الف ـ هدف انقالب حفظ اسالم و ایجاد حکومت اسالمی در جامعه 

¨.سالمی حرکت کنندبود تا به سمت جامعه ایده آل ا
ب ـ هدف انقالب ایجاد عدالت اجتماعی بود بانک جهانی اخیرا اعالم 

بصورت 82بوده و % 16، 80و در سال % 45، 57کرد آمار فقر در سال 
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درصد فقر رو به کاهش است که خود نشانه . اعالم شد% 13رسمی 
¨.باشدحرکت نظام به سمت هدف متعالی عداتل گستري می

¨دـ الف و ب و ج¨.قالبی با فراز و نشیب هایی مواجه استج ـ هر ان

ـ الزمه والیت مطلقه فقیه انحصار قدرت در دست یک نفر 5شبهه 
.شودخواهد بود که منجر به استبداد می

الف ـ خطر استبداد در انسان غیر معصوم وجود دارد ولی فقیه تحت 
چاره ب ـ¨.نظارم حضرت ولی عصر است و هرگز خطا نخواهد کرد

اي به جز پذیرش انحصار قدرت حتی اگر همراه با استبداد باشد 
¨.نیست

ج ـ باید در زمان غیبت نزدیک ترین فرد به معصوم وظیفه والیت و 
دـ ¨.حکومت را بر عهده گیرد تا کمترین آسیب به جامعه وارد نشود

¨.هیچ کدام جواب کامل نیست
متی که پیش از ظهور ـ در برخی از روایات آمده است هر حکو6شبهه

.ایجاد شود محکوم به شکست است و بعضی آن را طاغوت دانسته اند
¨.ب ـ سند همه روایات آن ضعیف است¨.الف ـ روایات جعلی است

خواند نه حکومتی ج ـ منظور روایات حکومتی که مردم را به خود می
¨دـ ب و ج¨.کندکه مردم را به امام زمان دعوت می
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.میت الهی براي امام عصر است نه فقیهانـ حق حاک7شبهه 
الف ـ در دوران ظهور آري، ولی در دوران غیبت، خود ایشان فقیهان 

.را نصب عام کرده اند
است که فقیهان نیز حق حاکمیت ) ع(ب ـ روایتی از امام صادق 

¨.دارند
ج ـ فقیهان بهترین فرض موجودند پس باید زمام امور را به دست 

¨و بدـ الف¨.بگیرند
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