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می دارد. با شناخت اين موضوع است که کانون در مبارزه سياسی شناخت خصلت اساسی حکومت از نظر سياسی نقش مه
 اصلی ستيز و مرکز ثقل تضادها روشن می شود و بنابرين شعار اساسی در همکاری يا نفی حکومت تعين می شود.

  
رژيم حاکم بر ايران از نظر پايگاه اقتصادی متکی بر سرمايه داری در يک کشور پيرامونی است. سرمايه داری دولتی همراه با 

يه داری تجاری غارتگر و رانت خوار در حکومت نقش اساسی دارند. اين که ماهيت حکومت سرمايه داريست، به خودی سرما
 خود هيچ گره گشايی برای انتخاب شعار اساسی و پيذا کردن جهت اصلی مبارزه نمی کند. 

  
عتقاد هستند که اين حکومت هيچ قرابتی رژيم حاکم بر ايران خود را جمهوری اسالمی می نامد. اما جمهوری خواهان بر اين ا

با جمهوری که متکی بر اصل انتخاب مردم است ندارد. اکثريتی از جريانهايی سياسی مسلمان نيز بر اين باورند که اين 
حکومت اسالمی نيست. با اين حال واقعيت اين است که نام نظام حاکم بر ايران «جمهوری اسالمی» است با اين توضيح که اين 

  م بدون توجه به قانون اساسی اين نظام نمی تواند در انتخاب شعارهای بسيج کننده و انتخاب جهت اصلی مبارزه کمکی کند.نا
رژيم حاکم بر ايران بر اساس قانون اساسی آن متکی بر واليت فقيه است. واليت يک «فقيه» بر کشور اصل اساسی حکومت 

 جمهوری اسالمی قابل توضيه است. است که با توجه به آن همه ی حرکتهای اساسی
  

من در يکی از يادداشتهای قبلی تحت عنوان «خمينی طراح و بنيانگذار واليت مطلقه فقيه» نوشتم:«خمينی با دفاع از نظريه 
«حکومت شرعی» و «واليت مطلقه فقيه» و استقرار «جمهوری اسالمی» جدالی که در دوران مشروطه بر سر «مشروطه» يا 

جود داشت را به يک جدال بزرگ اجتماعی بين «واليت مطلقه فقيه» و «جمهوری الئيک» تبديل کرد و اکنون بر «مشروعه» و
خالف دوران مشروطه اين جدال و چالش نه فقط بين نخبگان که در ابعاد توده ای جريان دارد و احمدی نژاد بيان بن بست 

  نظری و عملی «واليت مطلقه فقيه» است.» 
  

دوم وصيت نامه خود می نويسد:« اسالم و حكومت اسالمی پديده الهی است كه با بكار بستن آن سعادت  خمينی در ماده
كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ برستمگريها و چپاولگريها و فرزندان خود را در دنيا و آخرت به باالترين وجه تامين می

ساند و مكتبی است كه برخالف مكتبهای غير توحيدی در تمام فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها رابه كمال مطلوب خود بر
شئون فردی و اجتماعی و مادی ومعنوی و فرهنگی و سياسی ونظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو 

مشكالت سر راه است وموانع و بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده
جمهوری اسالمی با دست  تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نمود و برفع آنها كوشيده است. اينك كه به توفيق و تاييد خداوند،

ريزی شده و آن چه در اين حكومت اسالمی مطرح است اسالم و احكام مترقی آن است، بر ملت عظيم توانای ملت متعهد پايه
 در تحقق محتوای آن بجمع ابعاد وحفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسالم در راس تمام واجبات است.»الشان ايران است كه 

  
از نظر بنيانگذار جمهوری اسالمی «اسالم و حكومت اسالمی» پديده الهی است و «حفظ اسالم در راس تمام واجبات است.» اما 

  د ولی فقيه از جانب هللا اعمال حاکميت می کند. از آن جا که «امت اسالمی» دسترسی مستقيم به «هللا» ندارن
  

  جوهر و چکيده قانون اساسی جمهوری اسالمی محکم کردن و ابدی کردن اصل واليت فقيه است.
 اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی بين قرار است:

  
امی، سياسی و غير اينها بايد بر اصل چهارم:«کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظ

اساس موازين اسالمی باشد. اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين 
  امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

  
  اصل پنجم قانون قانون اساسی جمهوری اسالمی بين قرار است:



حضرت ولي عصر "عجل هللا تعالي فرجه" در جمهوري اسالمي ايران و واليت امر و امامت امت  اصل پنجم:« در زمان غيب 
دار آن مي گردد.» اين بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده

م در نظر می گرفت. اما در آستانه مرگ خمينی اين اصل در زمان خمينی به شکلی بود که امکان وجود شورای رهبری را ه
  اصل به سود قدرت فردی يک فقيه تنظيم شد.

  
  اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسالمی که اختيارات ولی فقيه را شمارش می کند به قرار زير است:

  ) وظايف و اختيرات رهبر:١اصل صد و ده :« (
  مي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسال - ١
  نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. - ٢
  پرسي.فرمان همه - ٣
  فرماندهي كل نيروهاي مسلح. - ۴
  اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروهاي. - ۵
  :نصب و عزل و قبول استعفاي - ۶

  هاي شوراي نگهبان.فقه -الف 
  قضاييه. عاليترين مقام قوه -ب 
  رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران. -ج 
  ريييس ستاد مشترك. -د 
  فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي.  -ه 
  فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. -و 
  حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه. - ٧
  ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.حل معضالت نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست - ٨
امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در  - ٩

  اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي  عزل رييس جمهور با در -١٠

  مجلس شوراي اسالمي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسالمي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه. - ١١

 اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. رهبر ميتواند بعضي از وظايف و
  
  : اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري:اصل سابق - ١( 
  تعيين فقهاي شوراي نگهبان. - ١
  نصب عاليترين مقام قضايي كشور. - ٢
  فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:  - ٣

  نصب و عزل رييس ستاد مشترك. -الف 
  زل فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي. نصب و ع -ب 
  تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير: -ج 
  رييس جمهور. -
  وزير.نخست -
  وزير دفاع. -
  رييس ستاد مشترك. -
  فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي.  -
  دو مشاور به تعيين رهبر. -

  نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.تعيين فرماندهان عالي  -د 
  اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. -ه 
امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در  - ۴

  شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد 
عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي  - ۵

  مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
  يشنهاد ديوان عالي كشور.» عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسالمي، پس از پ - ۶

اينها اختيارات قانونی ولی فقيه است. عالوه بر اين ولی فقيه نظام می تواند با حکم حکومتی هر قانونی و عملی را تائيد و يا 
  نفی کند که اطاعت از آن برای کارگزاران حکومت اجباريست.

  



  آنها را انتخاب می کند؟ اما ببينيم شورای نگهبان و فقهای آن چه کسانی هستند و چه کسی
 اصل نود و يکم قانون اساسی جمهوری اسالمی بدين شکل است:

  
اصل نود و يکم: «به منظور پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسالمي با 

  آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.
  فر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.شش ن - ١
هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شش نفر حقوقدان، در رشته - ٢

  شوراي اسالمي معرف مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.»
  
حظه می شود که شش نفر از فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اسالمی بودن قوانين را تائيد مال

می کنند را رهبر انتخاب می کند و شش نفر ديگر به پيش نهاد رييس قوه فضائيه و تصويب مجلس انتخاب می شوند. حال 
  و قوانين مجلس چگونه اعتبار پيدا می کند. ببينيم رييس قوه قضاييه را چه کسی انتخاب می کند

  
  اصل يکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسالمی در مورد انتخاب رييس قوه قضاييه بدين قرار است:

اصل يکصد و پنجاه و هفت:«به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك 
د عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه نفر مجته

 عاليترين مقام قوه قضاييه است.»
  

  و اما رای و مصوبات مجلس شوراي اسالمي چه گونه اعتبار و قطعيت پيدا می کند؟ 
  قرار است:اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی بدين 

اصل نود و ششم: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكام اسالم با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و 
  تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»

يه و مقننه در نظام حاکم بر ايران کامال در کنترل بنابرين و بر طبق نص صريح قانون اساسی جمهوری اسالمی دو قوه قضاي
ولی فقيه است. اما در مورد قوه اجراييه که بايد رييس جمهور نظام به اصطالح با رای مردم انتخاب شود وضع از چه قرار 

 است. 
  

  در اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسالمی نوشته شده است:
هور اسالمي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر واليت اصل پنجاه و هفت:«قواي حاكم در جم

  مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
 و در اصل صد و هيجده قانون اساسی جمهوری اسالمی گفته شده است:

  
  يت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است»اصل صد و هيجده:«مسئول

نظارت شورای نگهبان هم شامل تائيد صالحيت کانديداها و تائيد نتيجه انتخابات است و تازه پس از همه اين فيلترها رای 
  تائيد (تنفيد) نکند هيچ اعنباری ندارد. ريخته شده تا وقتی ولی فقيه نظام بر طبق اصل صد و ده قانون اساسی آن را

اين همان عملی است که خمينی در اولين انتخابات رياست جمهوری آن را به مورد اجرا گذاشت و خامنه ای هم بر طبق قانون 
  همين کار را تا کنون کرده است.

  
ه عمل ولی فقيه، برای مثال حکم حکومتی، با توجه به اصولی از قانون اساسی که در باال به آن پرداخته شد و با توجه به روي

مشخص می شود که قدرت واقعی در نظام حاکم بر ايران در اختيار يک فقيه است. بنابرين اين قدرت استبدادی است و از آن جا 
 که متکی بر حکومت دينی است، استبداد مذهبی می باشد.

  
ت. می توان با قاطعيت گفت که اگر اصول مربوط به واليت واليت يک فقيه اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی اس

فقيه از قانون اساسی حذف شود، ديگر چيزی به نام جمهوری اسالمی و حکومت دينی که حمينی آن را بنياد نهاد و ادامه  
ای ولی فقيه دهندگان راه او آن اصول را صريحتر و محکمتر کردند وجود نخواهد داشت. به همين اعتبار است که تئوريسينه

  معتقد هستند که بايد محظورات را کنار گذاشت و به جای «جمهوری اسالمی»، «حکومت عدل اسالمی» را اعالم کرد.
  از نظر اينان مرجع اعمال «عدل» ولی فقيه و مرجع تشخيص اسالمی بودن همان شورای نگهبان دست نشانده ولی فقيه است.

اد را به رقبايش تحميل کند برای چندين بار بحث در مورد جايگاه «رای مردم» در پس از آن که خامنه ای توانست احمدی نژ
 نظام واليت فقيه جمهوری اسالمی در ميان نخبگان حکومت از سر گرفته شد. 

  
در هفته اول دی ماه يکی از شاگردان نه چندان شناخته شده آيت هللا مصباح يزدی به نام محسن غرويان بر بيهوده بودن رای 



ردم تاکيد کرد. به دنبال اين اظهار نظر کسانی که به نظر خودشان مصلحت نظام واليت فقيه را بهتر تشخيص می دهند، نظر م
 محسن غرويان را خالف نظر خمينی دانستند. 

  
نوشت:«مردم خوب می دانند که حکومت مال  ١٣٨۴دى  ٢2محسن غرويان در روزنامه رسالت در شماره روز پنج شنبه 

يست بلکه حکومت متعلق به خداست و حکومت اسالمی بهترين نوع حکومت مردمی است.» در ادامه مقاله وی تاکيد مردم ن
کرده است که:«در انتخابات و رفراندومها مردم برای بيعت با واليت فقيه می روند نه برای تعيين حکم خدا و از همين رو مردم 

مردم خود مشروعيت و حجت شرعی ندارد و بايد توسط يک عالم تائيد و تنفيذ می دانند معنای تقليد در دين اين است که رای 
 شود.» 

  
پس از جنجالی که با حرفهای غرويان برپا شد و مصلحت انديشان در مقابل طرفداران ذوب در واليت صف آرايی کردند، آيت 

تش را به تشکيک در باره جايگاه واليت نشريه پرتو سخن مخالفان نظرا ١٣٨۴دی  ٣٠هللا مصباح يزدی در شماره روز جمعه 
  فقيه متهم کرد و آنها را دشمنانی خواند که به اين شبهه دامن زده اند که «واليت فقيه بايد مدت معينی داشته باشد.»

مين به گفته آخوند مصباح يزدی مخالفان واليت فقيه سعی دارند کسی را سرکار بياورند که با تمايالت آنها نزديکتر باشد به ه
جهت می گويند:«خوب است مردم مستقيما ولی فقيه را انتخاب کنند، همان طور که نمايندگان مجلس و رئيس جمهور را 

 انتخاب می کنند.» 
  

در همين نشريه در مورد رای مردم و مشروعيت خکومت، «مشروعيت و مقبوليت» را دو چيز متفاوت دانسته و نوشته:«فقيه 
ا انتخاب مردم به دست نمی آورد بلکه مشروعيت او از ناحيه دين تامين می شود و حمايت مردم مشروعيت اعمال حکومت را ب

امکان تشکيل حکومت را برای او فراهم می کند........حکومتی که مشروعيت دينی نداشته باشد هر چند مورد حمايت اکثريت 
غير اضطراری حرام است ......مقبوليت رئيس  افراد جامعه باشد مصداق حکومت طاغوت است و همکاری با آن در شرايط

 جمهور تابع رای مردم است اما مشروعيت آن وابسته به اذن فقيه جامع الشرايط است.»
  

با توجه به اصول اساسی و پايه ای قانون اساسی جمهوری اسالمی که در باال آورده شد، می توان نتيجه گرفت که حرفهای 
ش بيان صريح قانون اساسی جمهوری اسالمی است و «مصلحت انديشانی» همچون هاشمی ايت هللا مصباح يزدی و شاگردان

رفسنجانی و محمد خاتمی و شرکا دروغگويان و فريبکارانی هستند که برای حفظ نظام استبدادی مذهبی واليت فقيه به توهم 
 امکان تغير در درون حکومت دامن می زنند. 

  
ه سياسی حاکميت در ايران «استبداد مذهبی متکی بر واليت فقيه» است. بدون واليت نتيجه: مهمترين و برجسته ترين مشخص

فقيه پيديده ای به نام «جمهوری اسالمی»نمی تواند پابرجا بماند. يک تحول سياسی دمکراتيک و راديکال ( و نه اجتماعی و 
عرفی(جدايی دين از دولت)، دمکراتيک و  سوسياليستی) تحولی است که بر نابودی نظام واليت فقيه و استقرار يک جمهوری

 مستقل سامانيابی شده باشد.
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