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 چکیده

اي در سطح ایران و بلکه جهان رو به  اهللا خامنه ي سیاسی آیت مطالعه و توجه به اندیشه
زعامت، بلکه به جایگاه علمی و داري والیت و  دلیل عهده فزونی است. این مسأله نه فقط به

ي اسالمی نیز مرتبط  اي نوین ایشان در مسائل سیاسی و مدیریت کالن جامعه مبانی اندیشه
اي و  اهللا خامنه ي آیت شناسانه شناسانه و انسان است. در این مقاله با استفاده از مبادي هستی

ي  ه بررسی رابطهگیري از چارچوب نظري سیستمی، ب برمبناي کاوشی روشمند و بهره
ي  ایم. فرضیه اي پرداخته اهللا خامنه در نظام دانایی آیت "جمهوریت و والیت"ي  دوگانه

شدن اطالق  ي سیاسی ایشان، ضمن مشروع دانسته اصلی مقاله این است که در اندیشه
 والیت، جمهوریت و آراي مردم نیز در ساختار نظام سیاسی اسالم نقش مهم و خاص

تند که این مهم، حقوق و تکالیف متقابلی را براي ولی و جمهور مردم رقم خود را دار هس
 زند. می
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 طرح مسأله
ي  ي دولت و ساختار نظام سیاسی دوگانه هاي مختلف در حوزه در مواجهه با نظریه

ي حاکم، مستبد و  هاي تاریخی منجر شده است به تحقق غلبه ر اکثر نمونهرعیت، د -حاکم
اند. در  ها بوده مثابه تیول آن خواه؛ و رعیت مستضعف که زیر یوغ حاکمان و به تمامیت

، "اقتدارگرایی"هایی چون  هاي سیاسی، ساختار قدرت با ویژگی گونه نظام این
. با پیدایش )9: 1388 (فیرحی،همراه بود  "والیت مطلق و بی قید و بند"و  "محوري شخص"

رعیت، معنا و ارزش متفاوتی پیدا کرد و  -اسالم و حکومت معصوم(ع)، دو وجهی راعی
رسید؛ این مفهوم در منش سیاسی و مدیریتی امام  "امت ـامامت "معناي اصلی خود  به

 نویسند: زند. براي مثال ایشان در عهدنامه مالک می موج می (ع)علی
شمارد، با  مبادا مانند یک جانور درنده که دریدن و خوردن را غنیمت می«

مردم رفتار کنی؛ زیرا مردم تحت فرمان تو، یا مسلمانند و برادر دینی تو و یا 
اند و هرچه  غیرمسلمانند و انسانی همانند تو. مگو که مرا بر شما امیر ساخته

 .)683البالغه:  (نهج »دهم، باید اطاعت شود فرمان می
پدید آمد. از آن پس،  "والیت"به نام  بیت، نوع خاصی از حکومت لذا در مکتب اهل

رعیت در نظام سلطانی و ـ  امت، با حاکمـ  رعیت در نظام والیی و امامتـ حاکم 
شود.  اقتدارگرا یک مشترك لفظی شد، ولی از اساس دو معناي متفاوت از آن افاده می

سلطان "معناي  است؛ حاکم نه به "الرعایه الزم"معناي  ه بهمعنی ملک، بلک نه به "رعیت"
(گروه پژوهشگر، شد  ي رعیت (مردم) تعریف می کننده و مراعات "راعی"بلکه  "اقتدارگرا

الناس جایگاه مهمی دارد.  . در آراي افالطون نیز، نفی ظلم و رعایت عدالت و حق)21: 1387
ي آزادي  وقتی در شهر دموکرات که تشنه«کند:  وي در کتاب هشتم از جمهور تأکید می

: 1386(افالطون، » کند دست ساقی ناشایست افتد، شهر اعتدال را فراموش می است، زمام کار به

ي میانه، مدرن و  از یونان باستان تا دوره -ي سیاسی اسالم و غرب  . در تاریخ اندیشه)488
نگریم و در تفکر  که می -امروز ي پیامبر(ص) تا  گیري مدینه ي شکل پسامدرن و از دوره

کنیم، از جمله مفاهیم مهم و اساسی در تفکر اندیشمندان سیاسی، مفاهیمی  سیاسی غور می
بوده است؛ پس باید  "حقوق مردم و حاکمیت الهی"و  "جمهوریت و والیت"دوگانه مثل 

یا داراي توانند آزاد بوده  دید نسبت این مفاهیم دوگانه با هم چیست؟ رعیت چگونه می
ها قابل جمع است؟ آیا  ي توده حق انتخاب شوند؟ والیت امر چگونه با جمهوریت و اراده

بخشی به حکومت  از باب حکم ثانوي است یا حکم اولی؟ آیا مردم نقشی در مشروعیت
ها موجب نفوذ حکم ولی امر است؟ نقش و جایگاه نظرات  والیی دارند یا صرفاً قبول آن
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ي فقیه چیست؟ قداست منصب الهی  نخبگان در نظام والیت مطلقه کارشناسی و حضور
ساالري قابل جمع  شود و این قداست چگونه با نظارت و مردم والیت از کجا تأمین می

 است؟
هاي اخیر در  هاي فکري دهه شود این سواالت و مانند آن، چالش چه مالحظه می چنان

اش، پاسخی بدان داده است. برخی جانب  کشور ما بوده و هرکسی به فراخور نظام معنایی
گویی را گرفته و والیت و مشروعیت الهی و  ساالري، آزادي و پاسخ جمهوریت، مردم

. طیفی دیگر، جانب والیت امر، تقدس و جعل الهی )113: 1384(سروش، اند  را بر نتافته مانند آن
: 1377(مصباح یزدي، دانند  یرا گرفته و رجوع به آراي مردم را از باب حکم ثانوي و اضطرار م

اي)  اهللا خامنه ي رهبران جمهوري اسالمی (امام خمینی و آیت . در این میان آرا و اندیشه)50
اهمیت دو چندانی دارد که در این مقاله بر اساس روش تحلیل سیستمی، به بازخوانی 

والیت و ي  اي رهبرانقالب اسالمی پیرامون رابطه اهللا سیدعلی خامنه ي آیت اندیشه
که  تواند حائز نوآوري باشد: اول این پردازیم. این پژوهش از چند جهت می جمهوریت می

اي  رسانه ـتالش شده است پاسخی متقن به شبهات رایجی که در برخی فضاهاي سیاسی 
طور مستقیم به نظام فکري و بیانات و مکتوبات متفکر  رو به شود ارائه شود؛ از این مطرح می

ي  واره چنین تالش شده است نظام اي) رجوع شده است. هم اهللا خامنه (آیت مورد بررسی
بندي شود تا  فکري اندیشمند مورد بررسی در قالب چارچوب نظري سیستمی صورت

 شده قابل فهم باشد. ریزي شناخت این تفکر در چارچوب علمی طرح

 چارچوب نظري
شود؛ بخش اول،  تشکیل میبراساس روش تحلیل سیستمی، هر نظام سیاسی از دو بخش 

هاي نظام سیاسی. دربحث ساختار نظام سیاسی  ساختار نظام سیاسی و بخش دوم، کارویژه
شود: دالیل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسالم؛ مرزهاي نظام سیاسی  مباحث ذیل مطرح می

هاي نظام سیاسی  در بحث کارویژه .ي قدرت اسالمی؛ عناصر نظام سیاسی اسالمی؛ شبکه
 گیري در نظام سیاسی اسالمی؛ حدود قلمرو حث ذیل مطرح می شود: مرکز تصمیممبا

 :1389زائی، (لکو اختیارات دولت اسالمی؛ جریان قدرت در نظام سیاسی اسالمی؛ بازخورد 

79(. 
اي به بخش کارویژه هاي نظام سیاسی روش  اهللا خامنه ي سیاسی آیت در بررسی اندیشه

ع استفاده شده است؛ لذا برخی از مفاهیم این بخش به ایجاز تحلیل سیستمی، توجه و بالتب
 گردد: تعریف می
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بحث مشروعیت و مقبولیت، انتخاب یا  گیري در نظام سیاسی اسالمی: . مرکز تصمیم1 
 .شود می  جا مطرح انتصاب و جایگاه و نقش مردم در حکومت اسالمی در این

بحث حریم خصوصی و عمومی مصلحت نظام،  . حدود قلمرو و اختیارات دولت اسالمی:2
 .شود احکام حکومتی و مفهوم والیت مطلقه فقیه در این قسمت مطرح می

متقابل مردم و حاکمان،  ي مباحثی از قبیل رابطه . جریان قدرت در نظام سیاسی اسالمی:3 
 شود.  ها، جایگاه پارلمان و انتخابات در ذیل این عنوان مطرح می احزاب، مطبوعات و رسانه

مباحثی از قبیل حق نظارت مردم بر حکومت، امر به معروف و نهی از منکر  . بازخورد:4
و  گوبودن حکومت، حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و قیام حاکمان توسط مردم، پاسخ

 .)80: 1389زائی،  (لکشود  انقالب در اینجا مطرح می
ي  هاي اولیه الزم به ذکر است که در این مقاله از سخنان و بیانات رهبر انقالب از سال

چه  وقوع انقالب اسالمی و نه فقط از آغاز زعامت سیاسی ایشان استفاده شده است. آن
ي سیاسی  ي معرفت و اندیشه ماحصل تحقیقات پژوهشگران شد این است که در هندسه

اي منظم، منطقی و در عین  اي، دو وجهی جمهوریت و والیت مطلقه، رابطه اهللا خامنه آیت
بیت(ع)، امام خمینی و قانون اساسی وجود دارد. در نگاه  بر منش سیاسی اهل حال مبتنی

لهی فقیه اي، والیت مطلقه با عدالت حاکم، مشرعیت با کارآمدي و نصب ا اهللا خامنه آیت
که اثبات یکی، منجر به نفی دیگري  با لزوم نظارت مردمی، ارتباطی وثیق دارد؛ طوري

 شود. نمی

 . حدود قلمرو و اختیارات دولت اسالمی1

 و مرز آن با استبداد "ولی امر". تعریف 1,1
 کند: امتیاز اما با اختیار معنا می اي ولی امر را متصدي بی اهللا خامنه آیت

امتیازي ندارد. او مدیر جامعه و متصدي امر والیت است،  ... هیچولی امر«
اما هیچ امتیازي مانند امتیازهاي مادي و اقتصادي نسبت به دیگران به او تعلق 

 .)29/2/1360» (گیرد نمی
البته این ولی امرِ بدون امتیاز، فاقد اختیار نیست. ایشان در پاسخ به استفتایی بیان 

 کند: می
فقیه در مواردي که مربوط به مصالح عمومی  اختیارات ولی تصمیمات و«

اسالم و مسلمین است در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر 
االستفتائات،  بۀاي، اجو (خامنه» اختیارات و تصمیمات آحاد ملت مقدم و حاکم است

 .)63سوال 



 

 

87 

 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  پانزدهمشماره 
  95زمستان 

 ي والیت ورابطه
 جمهوریت در

 ي سیاسی اندیشه
 اياهللا خامنهآیت

 )100تا  83(

 "امتیاز"در واقع یک  "راختیا"توان دریافت که این  با تأمل در این پاسخ فقهی می
شود. براي مثال در جریان  نیست؛ چرا که این تصمیم و اختیار، خود ولی امر را شامل می

تحریم تنباکو ابتدا بر شخص میرزاي شیرازي آن حکم جاري و سپس سایر رعایا را شامل 
م و مسلمین که این اختیار و تصمیم باید ثبوتاً مربوط به تقدم مصالح اسال شود. ضمن این می

اهللا  بر مصلحت و منفعت فرد باشد، نه امتیاز اضافی داشتن ولی امر نسبت به رعیت. آیت
 شمارد: اي رعیت را انسان آزاد و داراي حقوق بر می خامنه

اند. رعیت یعنی آن کسانی که رعایت و  البالغه رعیت مردم به تعبیر نهج«
وقت  . حراست و حفاظت یکحفاظت و حراست آنان بر دوش ولی امر است..

اش،  خواهی ي ابعاد شخصیتش با آزادي هاست. یعنی انسان با همه مربوط به انسان
 ها اش، با امکان تعالی و اوج روحیاتش، با آرمان طلبی معنوي با افزایش

 عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید؛ ها را به اهداف واال و شریفش، این و
 ي مورد رعایت قرار بگیرد؛ این همان هي این مجموع باید با همه این

 »است که در فرهنگ آل محمد در طول زمان مورد مالحظه بوده چیزي
)29/2/1360(. 

اي، وفاق بین والیت  اهللا خامنه ي فکري آیت این تعریف از رعیت و والیت در منظومه
در عین  کند؛ حکومت والیی از این منظر ساالري و آزادي را آسان می و جمهوریت، مردم

 نماید. می -نه مهجورین  -والیی بودنش، حکومت بر فرزانگان 

 گیري در نظام سیاسی . مرکز تصمیم2
گیري در نظام سیاسی مشخص  هاي نظام سیاسی بایستی مراکز تصمیم در تبیین کارویژه

هاي  و به مباحثی چون مشروعیت و مقبولیت، جایگاه مردم در تصمیمات و استراتژي باشند
اي  اهللا خامنه ي فکري آیت شود؛ لذا براي تحلیل این کارویژه در منظومه اشاره می حکومت

 هاي زیر قابل بررسی است. بندي تقسیم

 . عدالت و شرایط حاکم نظام اسالمی2,1
بر رأي و خواست مردم، بر  نظام سیاسی در اسالم عالوه«اي:  اهللا خامنه از دیدگاه آیت

شود؛ استوار است. اگر کسی که براي  ا و عدالت نامیده میي اساسی دیگري هم که تقو پایه
ي مردم هم بر او اتفاق  شود از تقوا و عدالت برخوردار نبود و همه حکومت انتخاب می

. عدالت در این )26/9/1382(» کنند، از نظر اسالم این حکومت، حکومت نامشروعی است
 بیان، هم شرط تأسیس و حدوث است و هم شرط بقاء.
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 رکن مشروعیت دانستن رأي مردم .2,2
بر متولد  روا و فرمان ها به فرمان روایی سیاسی نوعی نابرابري و تقسیم انسان در هر فرمان

چه که نابرابري را توجیه و پذیرفتنی جلوه  شود که نیازمند استدالل و توجیه است. به آن می
کند، مشروعیت گفته  میروایان را حل  بران از فرمان دهد و مشکل عدم اطاعت فرمان می
 توان از چهار نوع نظریه در باب مشروعیت یاد کرد: بندي می شود. در یک تقسیم می

الف: نظریات فرادستی و فرودستی طبیعی؛ ب: نظریات معطوف به شناخت خیر و سعادت؛ 
 .)79: 1389زایی،  (لکبر رضایت  روایی مبتنی روایی الهی؛ د: نظریات فرمان ج: نظریات فرمان

رهبر انقالب رأي مردم را در برخی بیانات، اقالً پایه اعمال مشروعیت شمرده و در برخی 
 گوید: بودن آن سخن می جمالت دیگر، صریحاً از رکن مشروعیت

 کس در نظام اسالمی نباید مردم، رأي مردم و خواست مردم را هیچ«
ي  الاقل پایهدانند،  ي مشروعیت می انکار کند. حاال بعضی رأي مردم را پایه

 اعمال مشروعیت است؛ بدون آراء مردم، بدون حضور مردم و بدون
ماند. البته مردم،  شود و نمی ي نظام اسالمی برپا نمی تحقق خواست مردم خیمه

 »مسلمانند و این اراده و خواست در چارچوب قوانین و احکام اسالمی است.
)14/3/1378( 

شمارند:  می "پایه مشروعیت"ي مردم را صریحا اي در بیانی دیگر رأ اهللا خامنه آیت
ي مشروعیت خودش را از دست  اگر مردم حکومتی را نخواهند این حکومت در واقع پایه«

. البته در بیانی دیگر، نوعی )4/12/1377(» ي مردم این است داده است. نظر ما درباره
 دهند: یکنند و توضیح م مشروعیت دوگانه را براي حاکمیت اسالمی ثابت می

ي مشروعیت. نظام  ي پایه در اسالم مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه«
ي اساسی دیگري هم که  بر رأي و خواست مردم، بر پایه سیاسی در اسالم عالوه

 .)26/9/1382( »شود، استوار است تقوا و عدالت نامیده می
ي مشروعیت و  دوگانه اي با توجه به این بیانات، اهللا خامنه با این بیان شاهدیم که آیت

فقیه را  بخشی به اقتدار ولی که منشأ مشرعیت کنند. ایشان ضمن این مقبولیت را قبول می
ي اسالمی  دانند؛ اما براي تحقق این والیت و اقتدار در جامعه فراتر از رأي و نظر مردم می

داقل در شمرده شده است. مقبولیت از این منظر ح "جزء علت"قطعاً قبول و پذیرش مردم 
چند سطح باید تحقق پیدا کند: در یک سطح، ایمان مردم به حاکمیت، حاکم عادل مسلمان 

ها براي تحقق این حاکمیت و حکومت است؛ و  است. سطح دیگر، اراده و خواست آن
سطح دیگر رضایت پسینی مردم از نهاد حکومت و شخص حاکم در برطرف کردن 

 .)4/12/1377اي،  (خامنهنیازهاي مردم است 
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 . کارآمدي2,3
اگر رأي و پذیرش مردم را شرط تأسیس و بقاي حکومت و حاکمیت ولی فقیه در 

ي غیبت بدانیم، قطعًا کارآمدي نهاد حکومت و شخص فقیه نیز یکی از شروط مهم  دوره
اي مشروعیت کارگزاران حکومت اسالمی از شخص  اهللا خامنه مقبولیت حاکم است. آیت

داند و کارایی و کارآمدي  ها می سته به انجام وظیفه و کارایی آنولی به پایین را واب
کند. ایشان معتقد  مسئوالن طبق ضوابط و قوانین متّخذ از شرع و قانون اساسی را تأکید می

 .)31/6/1383(است هرجا کارآمدي نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت 

 . جریان قدرت در نظام اسالمی3
 . تفکیک قوا3,1

ي تفکیک یا حداقل استقالل قوا یکی از ارکان  نظام سیاسی سنتی، اندیشه برخالف
اي که در  گونه اصلی نظام سیاسی جدید در جهان است. با این وجود، تفکیک قوا به

ي سیاسی غرب مطرح شده، در سیاست اسالمی معنادار نیست. دلیل این امر به  اندیشه
طبق آن الزم است بنیاد قدرت بر حاکمیت اي که  گردد؛ قاعده باز می» نصب«ي  قاعده

الهی استوار شود. بر این اساس، قدرت مجراي واحدي دارد و انفکاك به شکل متعارف، 
گانه، در واقع  یابد. حضور مستقیم یا غیرمستقیم ولی فقیه در قواي سه ضرورت وجودي نمی

ي ولی فقیه  ت عالیهمعنا از همگنی در حکومت اسالمی است. با این تفسیر، ریاس ضامن این
ي قضائیه و یا انتصاب فقهاي شوراي نگهبان و مواردي  ي مجریه، نصب رئیس قوه در حوزه

معنادار بوده و دولت را از  -دهد  اي می که این نماد را جایگاهی فراقوه -از این قبیل 
 57س اصل . با این مقدمه، بر اسا)147-184: 1380(مهدوي کنی، سازد  تعارضات احتمالی دور می

قواي حاکم «قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، تفکیک قوا امري قانونی و الزم است. 
ي قضائیه که زیر نظر  ي مجریه و قوه ي مقننه، قوه در جمهوري اسالمی ایران عبارتند از: قوه

گردند. این قوا  ي این قانون اعمال می والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده
اي ولی امر را  اهللا خامنه لذا اگرچه آیت )280: 1391(ملک افضلی اردکانی، » دیگرند. ستقل از یکم
ي فقیه، منافاتی با  اند، اما از نظر ایشان، نظام والیت مطلقه معنا نموده "متصدي کار"
هاي اجرایی و در جهت  ندارد. مدیریت ولی امر در طول مدیریت دستگاه "تفکیک قوا"

هاي آن در گذر زمان است، نه در جهت مداخله در مدیریت  انقالب و ارگانمدیریت 
به تعبیر دیگر، براساس قانون اساسی،  )24/07/1390اي،  (خامنهها  اجرایی و وظایف دستگاه

ي قوا براي پیشبرد اهداف انقالب  کننده گذاري کالن و هماهنگ والیت فقیه شأن سیاست
ولی فقیه «با استقالل و تفکیک قوا قابل جمع است. بنابراین را بر عهده دارد و این کامالً 
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. )4/12/1377اي،  (خامنه» کند گذاري نقش اصلی را دارد؛ در اجرا مطلقاً دخالتی نمی در سیاست
 گوید: ي فقیه می ي معناي والیت مطلقه اي درباره اهللا خامنه آیت

قانون اساسی کنند که این والیت مطلقه فقیه که در  ها خیال می بعضی«
العنان است و هرکاري که دلش  آمده، معنایش این است که رهبري مطلق

مو  به تواند بکند! معناي والیت مطلقه این نیست. رهبري بایستی مو بخواهد می
ها احترام بگذارد؛ منتها در مواردي اگر مسئوالن  قوانین را اجرا کند و هم به آن

 مو عمل به ی را که معتبر است مواندرکاران امور بخواهند قانون و دست
طور است. قانون اساسی راه  شوند. قانون بشري همین کنند، دچار مشکل می

اي را باز کرده و گفته آن جایی که مسئوالن امور در اجراي خالف قانون  چاره
شوند  مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می

ند بکنند... رهبري مرجع است. رهبري بررسی و دقت توان کار نمی و هیچ
را انجام  ن کند و اگر احساس کرد که ناگزیر باید این کار را بکند، آ می
صورت معضل مهم کشوري است به مجمع تشخیص  دهد؛ جاهایی هم که به می

شود. این معناي والیت مطلقه است و الّا رهبر، رئیس  مصلحت ارجاع می
 »اند و باید تسلیم باشند ایندگان همه در مقابل قانون تسلیمجمهور، وزرا و نم

)26/9/1382(. 
هاي اداري نیست.  معناي بسط دخالت در امورات دستگاه از این منظر اطالق والیت به

اي مهم است که مسائل  اهللا خامنه اي در نظر آیت اندازه ي رضایت به چنین تفکیکی در حوزه
هم  ـهاي انقالب است  که از آرمان ـبنیادینی مثل برقراري عدالت و مبارزه با تبعیض 

 باره معتقد است: ض کند. ایشان در اینتواند آن را نق نمی
دانشجویی دو سه هفته قبل از من سوال کرد در مسأله عدالت چرا خودتان «

شوید؟ این توقع درستی نیست. مدیریت انقالب غیر از مدیریت  وارد میدان نمی
صورت طرح  اجرایی کشور است. براي رهبري وارد شدن در میدان اوالً به

هاي  صورت خواستن از دستگاه مومی است؛ ثانیاً بهمسأله و بسیج افکار ع
ي  هاي اجرایی مخصوص این کارند. در زمینه اجرایی است. برخی از دستگاه

ي قضایه درگیرند. بنده از هر دو قوه  ي مجریه و هم قوه مبارزه با فساد، هم قوه
وزي جاست. بله؛ اگر ر ها درگیرند. ورود رهبري این ام و آن طور جد خواسته به

ي قضاییه آماده نیستند کار کنند،  ي مجریه و قوه هاي قوه معلوم شود دستگاه
که خودش وارد میدان شود؛ کسی را  اي پیدا نخواهد کرد جز این رهبري چاره

 .)22/2/1382( »بگمارد و مأمور مشخصی را براي این کار معین کند
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 . آزاداندیشی و نظرات کارشناسی3,2
آفرین است؛ مطبوعات،  ي مدنی نیز نقش گانه، جامعه قواي سهدر ساخت قدرت غیر از 

توانند  شدن کشور می تر، براي بهتر اداره پردازي بیش احزاب، اصناف و ... با نظریه
نظر باشند. آیا ولی امرِ والیت مطلقه با این آزاداندیشی تصادم دارد؟ آیا همه باید  صاحب

 کارشناسی دیگري داشت، ضد والیتمثل ولی امر بیاندیشند؟ و اگر کسی نظر 
معناي تعطیلی خرد جمعی و نظرات کارشناسان متخصص  فقیه است؟ آیا والیت مطلقه به

 است؟
اي  اهللا خامنه بردن به پاسخ این سواالت، به بررسی نظرات صریح آیت براي پی

 رادپردازیم. ایشان در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسیده بود آیا مواضع سیاسی اف می
 هاي دانشجویی باید منطبق با نظرات رهبري باشند؟ پاسخ و دانشجویان و تشکل

 دادند:
خیر؛ این تصور صحیحی نیست که مواضع آحاد مردم از جمله دانشجویان «

رو هستند، باید الگو گرفته و برگردان نظرات رهبري  که جزو قشرهاي پیش
حب فکر باید با نگاه به عنوان انسانی مسلمان، مؤمن و صا باشد. دانشجو به

ها،  صحنه، تحلیل داشته باشد و براساس آن تحلیل نسبت به اشخاص، سیاست
 گونه تصور شود که همه گیري کند. نباید این ها موضع ها و دولت جریان

 ي یک شخص و یا باید منتظر بمانند تا رهبري ابتدا موضع خود را درباره
گیري کنند. این روش  س موضعیک سیاست اتخاذ کند، بقیه بر همان اسا

اي نظري از جانب رهبري بیان  کارها را قفل خواهد کرد... البته اگر در زمینه
شود ممکن است این نظر در تشخیص کسانی که به رهبري حسن ظن دارند، 

 گاه نباید شدن نظر دیگران نیست... هیچ معناي ساقط مؤثر باشد؛ اما این به
ت کرد و یا خشمگین شد، بلکه باید با تقویت از جریان مخالف تعجب و وحش

مبانی و استحکام موضع وارد رقابت گفتمانی شد و دیدگاه مخالف را تحمل 
 .)1/5/1393( »کرد

 چند نکته در این مقام قابل تأمل است:
چون نظر ولی فقیه این "الف. مسدود شدن باب تفکر و آزاداندیشی به این بهانه که 

خطري جدي است. از این منظر، انفتاح  "اب تفکر و تأمل را ببندنداست، پس دیگران باید ب
تنها موجب تضعیف شأن و جایگاه ولی فقیه در نظام  باب تفکر و تأمل و آزاداندیشی نه

شود، باعث  شود، بلکه چون در چارچوب کلی مکتب اسالم طرح می سیاسی اسالم نمی
 است.هاي نظام در ابعاد مختلف  تقویت مبانی و زیرساخت
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رو  ها و تفکرات است؛ از این ي گفتمان ب. از منظر دیگر، دنیاي امروز دنیاي مواجهه
ي رقابت گفتمانی با  تواند زمینه وگو و آزاداندیشی می تالش براي انفتاح باب گفت

ي جذب و گسترش تفکر  تواند زمینه هاي مخالف را ایجاد کند و این مهم، هم می دیدگاه
موجب تقویت مبانی  ها باشد، و هم اسالمی در مواجهه با سایر گفتماناسالم ناب و انقالب 

 گوید: اي در جایی می اهللا خامنه و استحکام مواضع. آیت
ي تحقیقات ما با نظر رهبري مخالف درآمد چه  این سوال که اگر نتیجه«

ها به نظر من سواالت خیلی اصولی و منطقی نیست. شما مأمور  کار کنیم؟ این
دست آورید و  ید؛ شما مأمورید به این که فکر و کار کنید؛ نتیجه بهبه پژوهش
عنوان دستاوردهاي علمی بگیرند و  ي شما را، رهبري و غیررهبري به آن نتیجه

 .)29/10/1384( »ریزي کنند بر اساس آن براي کشور برنامه
ز لزوم حریت، اند و ا طور مکرر گله کرده اي از نبود فضاي آزاداندیشی به اهللا خامنه آیت

ي جمعی از  اند. از جمله ایشان در پاسخِ نامه تعادل و تضارب آرا بارها و بارها سخن گفته
 نویسند:  ي علمیه قم می آموختگان و پژوهشگران حوزه دانش

من عمیقاً متأسفم که برخی میان مرداب سکوت و جمود با گرداب «
کنند که براي  گمان میشناسند و  گویی و کفرگویی، راه سومی نمی هرزه

که انقالب اسالمی  پرهیز از هریک از این دو باید به دام دیگري افتاد؛ حال آن
مهار  آمد تا هم فرهنگ خفقان و سرجنباندن و جمود، و هم فرهنگ آزادي بی

ي غربی را نقد و اصالح کند و فضایی بسازد که در آن آزادي  و خودخواهانه
چیز  و حقوق معنوي و مادي دیگران و نه به هیچبیان، مقید به منطق و اخالق 

دیگري تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومت گردد و حریت و تعادل و 
ها فعال  ي حوزه ها در همه ي اندیشه ي رایج شود تا همه عقالنیت و انصاف سکه

که به تعبیر روایات پیامبر  -و برانگیخته گردند و زاد و ولد فرهنگی 
عادت  -ت ایشان(ع) محصول تضارب آرا و عقول است بی اکرم(ص) و اهل

 .)16/11/1381( »وران گردد ثانوي نخبگان و اندیشه
اي پیرامون مغایرت نظر کارشناسی افراد با نظر رهبري و عدم ضدیت با  اهللا خامنه آیت

 والیت معتقد است:
اي که مخالف با نظر این حقیر  من به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی«

د، مخالفت با والیت نیست. دیگر از این واضح تر؟! نظر کارشناسی، نظر باش
اي که  کارشناسی است. کار کارشناسی، کار علمی، کار دقیق به هر نتیجه

برسد، آن نتیجه براي کسی که آن کار علمی را قبول دارد معتبر است و 
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نظر وجه مخالف با والیت فقیه و نظام هم نیست... هیچگاه اعالم  هیچ به
کارشناسی و نظر علمی، معارضه و مبارزه و مخالف و اعالم جدایی از رهبري و 

 .)16/5/1391( »آید و نباید بیاید حساب نمی فها به والیت و این حر
چه گفته شد حکومت والیی با آزاداندیشی و پاسداشت نظرات کارشناسی هیچ  بنابر آن

تر آشنا شده  که رهبري با کارشناسان زبدهمنافاتی ندارد و عمالً در فضاي قضاوت آرا است 
وگوست  کند و کارشناسان نیز در فضاي گفت ي کارشناسی خویش جذب می و در بدنه

شوند. اگر این اظهارنظرها از سوي مخالفین در  که با مبانی موافق دیدگاه رهبري آشناتر می
رون گفتمانی چارچوب علمی و منطقی و با حفظ حرمت و عقالنیت و از سوي متفکرین د

در چارچوب مبانی اسالم و مکتب و با حفظ حرمت و عقالنیت باشد و به دور از 
هاي حکومت دینی  گویی، هتک و تخریب صورت گیرد، قطعاً موجب تقویت بنیان هرزه

 شود. می

 . بازخورد4

 گویی . مبانی نظارت و پاسخ4,1
، اصولی مثل امر به معروف اي مبانی نظارت بر حاکم اهللا خامنه ي فکري آیت در منظومه

بردن حاکم جامعه از چتر  و نهی از منکر، النصیحه الئمه المسلمین و ... است. ایشان بیرون
 شمارد: داري معصومین می امر به معروف و نهی از منکر را نفی سنّت حکومت

شان بهترین گواه  ي پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین در دوران حکومت سیره«
است که این فریضه [امر به معروف و نهی از منکر] را شامل زمامداران اسالمی 

ي نهایی امر به معروف و نهی از منکر،  بر این که فلسفه اند. عالوه هم دانسته
وار  امداري شایستهتردید زم بدون شک رعایت مصالح مسلمین است که بی

» ترین مصلحت مسلمین نیز هست ي این فریضه، مهم واسطه حاکمان اسالمی به
)22/12/1379(. 

 است: "قاعده نصیحت"بر ولی فقیه،  اي یکی از ابزارهاي نظارت اهللا خامنه به نظر آیت
ي نصیحت نیز که سلسله روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مثل  قاعده«

تواند یکی از مبانی  اي را به خود اختصاص داده است، می هکافی باب ویژ
نقل شده، مردم  )ع(حساب آید. در احادیثی که از معصومین بر رهبري به نظارت

اند که البته  به نصیحت کردن نسبت به پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده
 .(همان)» کرد آنان است ي این نصیحت، رصد کردن عمل الزمه



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

94 

شود که التزام به شیء، التزام به لوازم آن است. اگر  به خوبی استفاده می از این جمله
ي نظارت که اطالع  در اسالم مبنا دارد، الزمه ـحتی با جعل الهی والیت  ـنظارت رهبري 

بر عملکرد ولی فقیه و رصد عملکرد اوست، پرسش از زوایاي مشکوك و مانند آن است 
 یز باشد؛ هرچند طریق این پرسش و استبصار بهکه باید امکان تحقق و اجراي آن ن

چه  بوده باشد. چنان ـمثل نظارت مستقیم خبرگان بر رهبر  ـلحاظ قانونی، طریق خصوصی 
 اگر کسی نظارتی کرده باشد و چیزي بداند«رهبر انقالب بر این مساله تاکید دارند: 

 »فاده خواهند کرد.ها یقینًا است راهش این است که به مجلس خبرگان اطالع دهد؛ آن
 (همان)

حال ممکن است سوال این باشد که آیا نصیحت حاکمان شامل انتقاد و نقد هم 
 اي به این سوال، مثبت است: اهللا خامنه شود؟ پاسخ آیت می

ي مهم آن است که نصیحت در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی  نکته«
ل نقد و انتقاد، قول به حق، شام ـتر  ي وسیع و خیراندیشی صرف نبوده و دایره

را نیز دربر  ـمشورت، جلوگیري از بروز اشتباه عمدي و سهوي و ارشاد 
توان از این احادیث مبنایی براي حق نظارت بر پیشوا استفاده  گیرد؛ لذا می می

 .(همان)» کرد

 . قداست رهبري و لزوم نظارت4,2
ر جامعه دارد و از سوي دیگر نوعی قداست د ـخاطر جعل الهی والیت  به ـ ولی فقیه

شود و این مسأله در نظر برخی،  خاطر اقتضاي قدرت، نیاز به نقد و نظارت احساس می به
اي، تقدس و  اهللا خامنه ي سیاسی آیت هاي حکومت والیی است. در اندیشه یکی از تناقض

رست حیثیت معنوي ولی امر، امري ذاتی و غیر اکتسابی نیست، بلکه در مسیر انجام د
همان میزان است؛ لذا هرگز مانع  آید و به دست می وظایف و اختیارات و اعمال قوانین به

ي خودش را خوب انجام بدهد،  ولی امر] اگر بتواند وظیفه«[رو  نظارت نیست. از این
همان اندازه  اي که این وظیفه و انجام آن براي او جلب حیثیت معنوي بکند، به اندازه به

 .)29/2/1360(» شود؛ بیش از آن نه به او میحیثیت متعلق 
در این بیان، حیثیت معنوي یا همان تقدس، امري اکتسابی است که از مسیر انجام 

شود؛ حال، منعی ندارد که در مسیر انجام  درست به وظایف خود، براي ولی امر حاصل می
ي سلوك او با  نحوه این وظایف، نقد، بررسی و نظارت هم بر ولی امر انجام شود و اساساً

دادن آن است.  ها خود عامل اصلی جلب حیثیت معنوي یا از دست این نقدها و نظارت
معناي ذوب در اسالم، نه ذوب در شخص معنا  را به "ذوب در والیت"لذاست که ایشان 

 کند: می
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خواهند  کسانی که می ـتعبیر ذوب در والیت را غالباً مخالفان شماها «
برند؛ والّا بنده این حرف را از  کار می بهـ و مضمونی بگویند  گیري کنند نکته
فهمم معناي ذوب در والیت را؛ ذوب  ام. بنده نمی تر شنیده هاي حسابی، کم آدم

در والیت یعنی چه؟ باید ذوب در اسالم شد؛ خود والیت هم ذوب در اسالم 
شد. احترام در است... رهبري هم باید ذوب در اسالم باشد تا احترام داشته با

ها بشود؛ پایش  ي این است که او ذوب در اسالم و ذوب در همین هدف سایه
کس در شخص و در جهت ذوب  شود. هیچ را یک قدم کج بگذارد ساقط می

ها باید ذوب شد. در اسالم باید ذوب شد؛ در اهداف  شود؛ در آن هدف نمی
باید ذوب شد. در واقع  ـکه خداي متعال براي ما معین کرده  ـواالي اسالمی 

ي اوج و واال چشم  ها و به آن نقطه در ملت باید ذوب شد. به این هدف
 .)27/3/1383( »بدوزید

اي، تقدس از آنِ  اهللا خامنه کند که در نگاه آیت خوبی روشن می دقت در این اشارات به
کرده و اهداف و موازین و جایگاه است، نه اشخاص؛ و اگر اشخاص طبق آن موازین عمل 

یابند. پس تقدس کامالً اکتسابی  گاه تقدس می تجسم عینی آن اهداف و موازین شوند، آن
شود، نه تقدسی از  و پسینی و در مرآي چشم و نقد ملت براي ولی امر حاصل می

 ساخته که راه نقد و نظارت را سد کند. پیش

 . نظارت بر حاکم اسالمی4,3
آورد، پس  این سخن است که قدرت، امکان فساد میي سیاست از  معموًال در فلسفه

که والیت یک جعل الهی  هرجا قدرتی هست، باید نظارتی هم باشد. حال با توجه به این
است، آیا از این حیث درست است گفته شود والیت فقیه هم نیازمند نظارت است؟ یا 

به این سوال چنین پاسخ اي  اهللا خامنه که والیت و نظارت ناسازگار با هم هستند؟ آیت این
 دهد: می

کس فوق نظارت نیست؛ خود رهبري هم فوق نظارت نیست؛ چه  هیچ«
هاي مرتبط با رهبري. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر  برسد به دستگاه

معناي تجمع  طور طبیعی به کنند. چون حکومت به کسانی که حکومت می
ال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی الم قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت

استفاده  در دست بخشی از حکّام دین براي این که امانت به خرج دهند و سوء
» شان طغیان کند، یک کار الزم و واجب است و باید هم باشد نکنند و نفس

)9/12/1379(. 
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ه معناي حاکم مستبدي که حاضر ب در نگاه رهبر انقالب، والیت و سرپرستی جامعه به
 شود: گویی نیست، تصور نمی پاسخ

کس مصونیت آهنین ندارد؛ همه در مقابل قانون و  از نظر من هیچ«
گو هستند و باید جواب بدهند... نظارت هم باید  هاي خودشان پاسخ مسئولیت

جدي و بدون رودر بایستی باشد. این نظر خود من است و بارها هم به اعضاي 
دارم و از  ام من نظارت را دوست می گفتهخبرگان و غیرخبرگان و دیگران 

مندم. بر خود من  شدت گله به ـ اگر کسی و درجایی باشد ـگریز از نظارت 
کنم که  ترم. یعنی هیچ احساس نمی تر نظارت کنند، خوشحال هم هرچه بیش

اي داشته باشد؛ بنابراین خرسندم که این نظارت انجام  نظارت براي من سنگینی
 .)22/12/1379( »گیرد

 گري . ممنوعیت غالی4,4
در دوران غیبت  )ع(ي معصومین گذاري ائمه ناگفته پیداست که نظام والیت فقیه، ریل

گذاري معصومین براي مشروعیت الهی داشتن این منصب  براي سرپرستی مردم است. هدف
حال، رهبر انقالب براي  کند؛ ولی در عین از هر دلیل و مدرك دیگري کفایت می

اند.  داران خود تذکر داده آمیز و پیشینی به کرّات به دوست هاي مبالغه از تقدس جلوگیري
 براي نمونه:

جانم "در جمع فرماندهان نیروي زمینی ارتش از تعبیر  1391الف. ایشان در اردیبهشت 
 انتقاد کرده و فرمود: "فداي رهبر

هاي شخصی است، نه براي شخص  طلبی ارتشی که نه در خدمت قدرت«
میرد؛ این را من باید تأکید کنم نه خدا راضی است، نه احکام اسالم اجازه  می
دهد که ما بگوییم ارتش ما یا نیروهاي مسلح یا عناصر ما براي خاطر فالن  می

آدم بمیرند. بله؛ براي خاطر اسالم همه باید بمیرند؛ فالن آدم هم براي خاطر 
ستقالل کشور که کشور اسالمی اسالم بمیرد؛ براي برافراشته نگهداشتن پرچم ا

 »همه آماده باشند براي مردن در این راه که این مردن اسمش شهادت است.
سرور ما «ب. در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، سرودي اجرا شد که مصرعی از آن 

 داشت. ایشان همان ابتداي جلسه از آن انتقاد کرده و فرمود:» اي خامنه
آمیز  فاظ این اشعار و سرودها را از کلمات مبالغهکنم که ال من خواهش می«

ها پیشقدم باشید و هم حقیقت  خالی کنید؛ هم شأن شما این است که در این راه
گذار شما و مردم  قضیه این است. بنده افتخارم به این است که بتوانم خدمت
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فقط خداي متعال است و به امر او در پیروي و عبودیت او  "سرور"باشم. 
اند. ما بندگانی ناقص و نارسا و ضعیف  )ع(ان صالح برجسته و معصومینبندگ

هایی  ي ضعف الي همه ترین هنر ما این است که بتوانیم در البههستیم؛ بزرگ
اهللا طبق وظیفه باشد. این کلمات  شاء که داریم، کاري انجام دهیم که ان

حقیقتاً متأذي  شنوم آمیز را حذف کنید. بنده وقتی این کلمات را می مبالغه
 .)24/6/1377( »شوم می

خواند، » علی زمان«ج. در دیدار با جوانان اصفهان وقتی یکی از حاضران ایشان را 
 همان اول جلسه تذکر داد:

فداه را  یا اسم مبارك ولی عصر روحی (ع)وقتی اسم مبارك امیرالمومنین«
لرزد. آن حقایق نور  یآورند، بنده تنم م آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش میمی

ي  آلوده مطلق با ما که غرق در ظلمتیم بسیار فاصله دارند. ما گیاه همین فضاي
ها کجا؟ ما کجا،  ترین شاگردان آن ترین و کوچک دنیاي امروزیم. ما کجا، کم

 (ع)ها کجا؟ ما کجا و آن غالم حبشیِ فداشده در کربالي امام حسین قنبر آن
چه که حقیقت  شویم؛ اما آن هم محسوب نمی کجا؟ ما خاك پاي آن غالم

ایم، تصمیم خود  عنوان مسلمانانی که راهمان را شناخته است این است که ما به
ي وجود در این راه  ایم، با همه ایم و نیروي خود را براي این راه گذاشته را گرفته

 .)12/8/1380( »کنیم و ادامه خواهیم داد حرکت می
نمایندگان مجلس هم از تعریف و تمجید یکی از حضار چنین ي  د. در دیدار ساالنه

 گالیه نمود:
 ـدر این تردیدي نیست  ـدانم از روي محبت و اخالص و صفاست  می«

جور بیانات، هم به ضرر من است و هم به ضرر خود گوینده است.  لیکن این
ارهم نبایستی این بیانات به این شکل بیان شود. یک مجموعه زمانی تصادفاً کن

کنم، شما یک کار  کنیم. من یک کار می ایم و داریم با هم کار می قرارگرفته
جور تعبیرات تعبیراتی نیست که انسان را خوش بیاید یا کمکی به  کنید. این می

گذار مردم  اهللا خدمت شاء پیشرفت انسان بکند؛ ما همگی بندگان خدا هستیم و ان
 .)8/3/1390( »باشیم

ساخته از سوي ایشان، بهترین  هاي پیش آمیز و تقدس مات مبالغهجلوگیري از این کل
طور طبیعی، ولی امري چون  روش براي سلوك در موازین و براساس وظایف است. به

تر نهاد والیت فقیه را باعث  تر، استحکام بیش ایشان با دقت و نظارت و بررسی بیش
 شود. می
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 اي بر اساس روش تحلیل سیستمی اهللا خامنه ي سیاسی آیت اندیشهي جمهوریت و والیت در  نمودار رابطه
  
 

حدود قلمرو و  )الف
 اختیارات دولت اسالمی

و مرز  "ولی امر": تعریف 1
 آن با استبداد

: ولی امر فاقد امتیاز و 2
 داراي اختیار.

: تقدم نظر ولی بر مردم در 3
 صورت مصلحت.

گیري  مرکز تصمیم) ب
 در نظام سیاسی

عدالت حاکم نظام  :1
 اسالمی

رأي مردم و پایه  :2
 مشروعیت نظام

رابطه مستقیم کارآمدي  :3
 و مشروعیت

جریان قدرت در نظام  )ج
 اسالمی

: تفکیک قوا و عدم 1
دخالت اجرائی ولی 

: آزاد اندیشی؛ نفی 2
 جمود و هرزگی

: اهمیت آراء متفاوت 3
از نظرات ولی 

 بازخورد )د
 مبانی نظارت :1
ممنوعیت : 2

 گري غالی
رابطه نظارت  :3

 و قداست

 گیري نتیجه
هاي مختلف سیاسی یافت به  توان از اقسام مشارکت و راي مردم در نظام چه می آن
هاي مطلقه و خودکامه، راي مردم و  معنا که در نظام ي افراط و تفریط است. بدین دوگونه

داند. در شکل  الید می ي امور مبسوط همهها، محلی از اعراب ندارد و حاکم خود را در  توده
بودن حکومت مخدوش شده و مردم در وضع و اجراي قانون و حتی تشکیل نظام  دوم، الهی

شود و به حاشیه  ي دینی و مذهبی حکومت انکار می اند و نیاز به پشتوانه کاره سیاسی همه
ان قابل مشاهده است، وجود اي به عی اهللا خامنه ي معرفتی آیت چه در منظومه رود. اما آن می

ي نصب حاکم و حفظ جمهوریت نظام اسالمی است.  ي منطقی و مستدل میان نظریه رابطه
ي  در این مقاله در پی یافتن پاسخ مناسب براي این سوال بودیم که جایگاه مردم در اندیشه

ورت ص منظور ابتدا به اي به چه میزان حائز اهمیت است؟ بدین اهللا خامنه سیاسی آیت
وجو  ها و مواضع مختلف ایشان را در چند سال گذشته جست گسترده بیانات، سخنرانی

ي سیاسی، به تدوین و تنسیق مطالب  شناسی اندیشه کرده و سپس با استفاده از اصول روش
اي دارد؛ زیرا با  اي رأي مردم جایگاه ویژه اهللا خامنه ي سیاسی آیت پرداختیم. در اندیشه

هایی  سیاسی رهبر انقالب اثري از استبداد، توتالیتاریسم و دیگر ویژگی ي واکاوي اندیشه
اي  اهللا خامنه شود. لذا آیت ي تاریخ ایران بوده، دیده نمی داران گذشته که در حکام و زمام

 بر عملکرد ولی فقیه عمیقاً به مفاهیمی چون: آزادي و تضارب آرا، انتقاد و نظارت
هاي مختلف بروز و ظهور یافته  خنان و بیانات ایشان طی سالمعتقد است و این اعتقاد در س

 است.
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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  پانزدهمشماره 
  95زمستان 

 ي والیت ورابطه
 جمهوریت در

 ي سیاسی اندیشه
 اياهللا خامنهآیت

 )100تا  83(

نقش «اي در دو بعد قابل احصا است:  اهللا خامنه جایگاه خطیر جمهور در اندیشه آیت
توانند در انتخاب  در نقش پیشینی، مردم با رأي و نظر خود می». نقش پسینی«و » پیشینی

قواعدي چون وراثت و تغلب در فرایند انتخاب  فقیه داراي شرایط، نقش داشته باشند؛ فلذا
ي چنین نقش و کنشی، ثبات نظام اسالمی و حفظ آن از  بازد. نتیجه حاکم اسالمی رنگ می

رانی است. در نقش پسینی نیز،  دیکتاتوري و تصلب حاکم و ساخت قدرت در حکم
ر فقیه، حذف ب آفرین است. مفاهیمی چون: نظارت چنان بازیگري و نظرات جمهور، نقش هم

هاي سیاسی، لزوم توجه به آراي کارشناسان حتی در صورت  تک صدایی در جامعه و الیه
توان گفت مشرب  دهد. بنابراین می تفاوت با نظر ولی و ... نقش پسینی به جمهور می

هاي فکري غرب منبعث و برگرفته نیست،  اي از آموزه اهللا خامنه فکري و نظام معنایی آیت
ي  اي رابطه اهللا خامنه سیراب شده است. آیت )ع(معصومین ابع روایی و سیره عملیبلکه از من

که هر یک تکالیف و وظایفی برعهده  طوري داند؛ به را دوطرفه می "جمهور ـولی "میان 
هاي رایج،  دارند. در این رویکرد، در عین رد و نفی آراي اصحاب قرارداد و دموکراسی

ي  شود و در نظریه رانی مشاهده نمی ورزي و حکم در سیاستتمایلی به خودکامگی حاکم 
 -که شعار عملی ایشان طی چند سال گذشته بوده است  -ساالري دینی رهبر انقالب  مردم

 باشد. این رویکرد قابل رصد و رؤیت می
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