
 
 
 

 1400 بهار، 54دهم، شماره پانزسال 

 20 تا 3 صفحه

 ای در اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه« حفظ نظام»بایسته های 
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 چكیده 
اسالمی برای برقراری حاکمیت الهی و امکانِ ترجمان عملی « حفظِ نظامِ»

اسالم و آموزه های آن، به مثابه خط قرمز در اندیشه سیاسی رهبران 
انقالب اسالمی است.  مقاله حاضر با پیش کشیدن پرسشی از قواعِد 

ی العه اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنهه مطاو بایسته های آن ب« حفظ نظام»
پرداخت. بررسی های این مقاله با تحلیل و بررسی درونیِ اسناد و 
بازتحلیل متون و داده های مرتبط از جمله متونِ بالواسطه بیانات رهبر 

تنها با « حفظِ نظام»انقالب نشان دادند که در اندیشه سیاسی وی، 
به حفظ گوهر « حفظ نظام»رد. همچنین ابزارهای مشروع و موجه معنا دا

آن است که در اندیشه رهبری با توجه به منافع و مصالح ملی و تشخیِص 
، «شدنی»آنگاه « حفظ نظام»درست آنها است. در نظر رهبری، 

است که منافع ملی ای را دنبال کند که تابعِ هویت « واقعی»و « مسئوالنه»
ه است ک« عقالنیت»رهبری، به در تفسیر « حفظ نظام»ملی باشد، همچنین

 باشد.« انقالبی»و « معنویت پایه»، «عدالت پایه»می بایست 
 اهلل، امام خمینی، آیتحفظِ نظام، نظام اسالمی، حفظ مسئوالنه كلیدواژه:
 خامنه ای. 
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 مقدمه

بي گمان حفظ نظام سیاسي اسالمي، بعد از استقرار و در راه تثبیت آن از خطوط قرمز 
جمهوری اسالمي است. در واقع با پیروزی انقالب اسالمي  نظام سیاسي در اندیشه هر دو رهبر

نه متمایز از سایر انقالب های و برپایي نظامي اسالمي با جانمایه و ویژگي های تحول خواها
از  رهایي»، «استبداد»جهان، که خود را پاسخي به مطالبات تاریخي ملت ایران در گذار از 

دیانت »معرفي مي کرد، با امید به هدف هایي چون « عدالت خواه»و « اسالمي»، «استعمار
 ی حفظ هردر پرتو آن، همت ها به طور طبیعي چنانکه برا« دادگری راستین»و « درست

دستاورد بزرگي انجام آن شایسته و بایسته است، به حفظ آن فراخوانده شد. این خواسته 
برآمده از آن انقالبِ اجتماعي و سیاسي « حفظ نظام»حضرت امام هم شد و در چنین بستری 

بر همه ما و شما و همه »را از اهم واجبات دانست و آن را از ملت و مسئولین خواستار شد: 
امام خمیني، «)همه روحانیان حفظ این جمهوری اسالمي از اعظم فرایض است. ملت و
« امحفظ نظ»(  در این راستا پرسش این مقاله این است که خطوطِ قرمز خودِ 329: 15،ج1385

ناسي مقاله، بازش چیستند و کدامند؟ بنابراین هدف اصلي اینبر اساس اندیشه های رهبری 
است. از آنجا که  آیت اهلل خامنه ایپرتو اندیشه های سیاسي در « حفظِ نظام»خطوط قرمزِ 

اندیشه سیاسي رهبران انقالب اسالمي، ماهیتي شرعي دارد، به دست آوردن و برجسته ساختن 
 «نظامِ اسالمي»آن محورها و مولفه ها، برای تداوم راستین و درست و جهات کلي حرکت 

 ضرورتي دو چندان دارد.
 روش پژوهش

ر برمبنای هدف، پژوهشي بنیادی است، چون خصلتِ اندیشه معرفتي است و مقاله حاض
است، « امحفظ نظ»به دنبال گسترش مرزهای مفهومي و نظری است؛ مفهوم بنیادین این مقاله 

ن ترجمان مي شود. ای« حفظ مسئوالنه نظام»که در پرتو مطالعه آن از قِبل خطوط قرمز، به 
تحلیل و بررسي درونيِ اسناد و بازتحلیل متون و خود، به مقاله برای دست یازیدن به هدف 

داده های مرتبط از جمله متونِ بالواسطه بیانات رهبری انقالب اسالمي، به توصیف، مفهوم 
( و در واقع به مطالعه ای اسنادی اهتمام 268: 1375 )دوورژه، آنهاپردازی و تبیین و توضیح 

تحلیل آن دسته از اسنادی است که شامل روش اسنادی طبق تعریف بیلي، مي ورزد. 
اطالعات درباره پدیده هایي است که قصد مطالعه آن را داریم و مستلزم جست وجویي 
توصیفي و تفسیری است. در روش اسنادی، پژوهشگر به دنبال واکاوی مقاصد ذهني و 

وش رادراک انگیزه های پنهان یک متن نیست. به همین دلیل، نمي توان توسعه تکنیکي 
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اسنادی را چندان به هرمنوتیک متصل کرد. در روش اسنادی، عالقه پژوهشگر این است که 
از فهم مقاصد و انگیزه های اسناد و متون یا تحلیل های تأویلي یک متن خارج شده و آن را 
به عنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری نویسنده، پذیرفته و مورد استناد قرار دهد. بنابراین 

معرفت شناختي و تکنیکي در روش اسنادی بیشتر به پارادیم تفسیری نزدیک است.  بستر
 .(65: 1394)صادقي فسایي و عرفان منش، 

 پیشینه پژوهش

مطالعات در خطوط قرمز و حفظ نظام اندک است، در عین حال در مطالعات انجام گرفته 
ت. در پرداخته نشده اس« آن خطوط قرمزِ حفظ نظام یا بایسته های»به موضوع این مقاله یعني 

اینجا به چند عنوان از آثاری که پیش از نگارش مقاله در این راستا مورد مطالعه قرار گرفته 
خط قرمز آزادی اندیشه و بیان و »است، به عنوان ادبیات پژوهش اشاره مي شود. در کتاب 

( منتشر کرده 1377که نشرقطره با همکاری ناصر فکوهي و همکاران او)«حد و مرزهای آن
آزادی بیان و اندیشه تمرکز دارد. اصغر تر بحث ها در ماهیِت خطوط قرمز و است، بیش

ل ، خطوط قرمز را تحلی«درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت های سیاسي» افتخاری، در کتاب
یسنده است. نو محتوا کرده است، اما عمده بحث های او در این کتاب، رقابت سیاسي و امنیت

ه درستي کانون های صادر کننده خطوط قرمز را در جمهوری اسالمي اسالمیت، کتاب ب
(. محمد جواد باقي 125: 1381)افتخاری،  کشور دانسته است-جمهوریت و الگوی دولت

ضرورت حفظ نظام و منع اختالل در آن در فقه »( در مقاله 1393زاده و عبداهلل امیدی فر)
اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصي یا اجتماعي ه ، به این نتیجه رسیده اند ک«امامیه

؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتي است که پیشي مي یابدتزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها 
اسالمي موظف  هرو، حاکم جامع وجه راضي به ترک آن نیست. از اینشارع مقدس به هیچ

تا  ، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البتهاست در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتي مردم با امور دیگر
ادی، های اقتصیک از عرصهجایي که با اساس اسالم و عدالت در تضاد نباشد. اختالل در هر

واسطه به اختالل و وقفه در زندگي طبیعي و عادی سیاسي و اجتماعي، باواسطه یا بي
( در مقاله 1395ي ). مهدی درگاهانجامد و برای حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منع شودمي

 قاعده ادله ثغور و حدود ، به شناخت«میان کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصي افراد»

افراد تمرکز کرده است. محسن ملک افضلي  خصوصي حریم با آن میان کنش و نظام حفظ
حفظ نظام، واجبي مطلق یا مشروط؛ با رویکردی به اندیشه سیاسي »( در مقاله 1395اردکاني )

را معنا کرده است و از مباني اندیشه امام بر مشروط و نه مطلق بودن وجوب  ، نظام«م خمینياما
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مباني فقهي حفظ نظام در اندیشه »( در مقاله 1394) محسن والیتيحفظ نظام رسیده است. 
، چنانکه عنوان مقاله بدان اشعار دارد  به مباني فقهي حفظ نظام در اندیشه «سیاسي امام خمیني

مطالعه حاضر، افزون بر بهره  .از جمله حکم حکومتي و حفظ مصلحت پرداخته است امام،
گیری از آثار یاد شده و سایرنوشته های درپیوند، در تالش برای ژرفا بخشیدن و غنای 
مطالعات این حوزه است. رویکرد بحث حفظ نظام در آثار مورداشاره، بیشتر فقهي و عمدتًا 

ز دارند، اما رویکرد غالب در مقاله حاضر، سیاسي و ساختاری در اندیشه امام خمیني تمرک
 است و در اندیشه مقام معظم رهبری تمرکز دارد.  

 چارچوب مفهومی

، مفهوم اساسي این مقاله است که البته مفهوم جدیدی نیست و فقها همواره «حفظ نظام»
لمات در ک« نظام»که  دهدمياز آن استفاده مي کرده اند. بررسي برخي از پژوهشگران نشان 

جریان  و ، سامان داشتن امور معیشتي مردممنظورگاهي  کار رفته است:فقها، در سه معنا به
ری ، رعایت اموآنحفظ ، و داشتن امور مردم در وضعیتي طبیعي و بدون گره و بحران است

و است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخالل در آن، نظم زندگي 
حفظ نظام به این معنا یعني  شود.افتد و دچار هرج و مرج ميخطر ميمعیشت مردم به

ه آفریني کهر نوع بحرانو انجام هر عملي »و « گسستگي و اختالل امورازهم»از جلوگیری 
أکید همواره مورد ت ،«میان ببرد مند را ازدستي، هماهنگي و پیوستگي یک جمعیت نظامیک

بدون وجود والي و برقراری » در باور امام،« نظام منع از اختالل»بوده است.  فقها و امام نیز
معنای ، بهاز جمله امام حفظ نظام در تألیفات معاصرین میسور نیست. در تعبیر دوم،« حکومت

حفظ کشور اسالمي و مسلمین از هجوم دشمنان، و حفظ موجودیت اسالم و مسلمانان در 
خره در از آثار ناییني شیوع یافت. و باال« اسالم هحفظ بیض» یرتعببا  که ،برابر کفار است

ی عنام ویژه نظام اسالمي است.مقصود از نظام، حکومت یا همان نظام سیاسي، به تعبیرسوم
در دوره جمهوری اسالمي تداول یافت و حتي مي توان ها ادبیات فق، در سیاسي نظامحفظ 

: 1393)باقي زاده و امیدی فر، ینجا سخن گفتاز یک تحول مفهومي در ا ،با بررسي بیشتر
 حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعي به عبارت دیگر در بیشتر کلمات فقها مراد از (. 200-170

بوده است که مستظهر به دالیل شرعي و هم عقلي است، اما بعد از تأسیس جمهوری اسالمي 
 ه چنین نظامي خود، مجرایبه حفظ نظام جمهوری اسالمي ترجمان مي شود، به این اعتبار ک

به  «حفظ نظام اجتماعي»احکام الهي است، حفظ آن واجب شرعي مي شود. تحول مفهومي 
در تعابیر معاصرین از فقها  پراهمیت و ارزش واکاوی بیشتر دارد.  « حفظ نظام سیاسي خاصي»
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یاسي س در مقام تزاحم، حفظ نظام اجتماعي بر حفظ نظام هادر عین حال به بیان بیشتر فق
اولویت مي یابد، چراکه نظام سیاسي برای مراقبت از نظام اجتماعي است و نظام سیاسي، 

ور از منظگذار و شاید مهم ترین آن  است. یکي از خرده نظام های اجتماعي اما بسیار تأثیر
ار این تعبیر امام آشک، نظام جمهوری اسالمي است. در این مقاله به طور مشخص« حفظ نظام»

)که فعل یا ترک آن موجب  آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمي دخالت دارد»است: 
شود( و آنچه ضرورت دارد )که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است( و اختالل نظام مي

وکالی  وسیلة اکثریتآنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به
ودن آن، مادام که موضوع محقّق است، و پس مجلس شورای اسالمي، با تصریح به موقت ب

شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود خود لغو مياز رفع موضوع خودبه
شود، و تعقیب که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نماید، مجرم شناخته مي

حفظِ نظام » ،(170-200: 1393)باقي زاده و امیدی فر، « .شودقانوني و تعزیر شرعي مي
حاکم اسالمي مي تواند در صورتي که حکمي خط قرمز است، به نحوی که حتي « اسالمي

از فروعات دین، باعث به خطر افتادن کیان اسالم شود و در نظام اختالل ایجاد کند، آن حکم 
را به طور موقت تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتي که بدون تخریب رفع 

شود، خراب کند و مي تواند هر امری را چه عبادی چه غیر عبادی که جریان آن مخالف ن
 ( 170: 20، ج 1385)امام خمیني، «مصالح است، مادامي که چنین است از آن جلوگیری کند.

 در اندیشه امام خمینی«حفظِ نظام»چارچوب نظری: بایسته های

ي قالب اسالمي، آرا و اندیشه های سیاساز آنجا که یکي از منابع اندیشگي رهبری معظم ان
در اندیشه امام به عنوان پشتوانه نظری بحث « حفظ نظام»امام خمیني است، مهم ترین عناصر 

 حاضر بیان مي گردد. 
، ناظر به حکومت اسالمي مشروع دارای حاکم ذی صالح است که وظیفه «حفظ نظام.»1

 (. 254-255: 1378)شریعتي،  ستخود را حفظ اسالم و مملکت اسالمي تعریف کرده ا

، ناظر به قانون اساسي مورد قبول ملت و با جریان آن است. اگر قانون «حفظ نظام.»2
در  ای سلب انایرانیاز تعیین سرنوشت  ياله حقاساسي که مبنای توافق است، اجرایي نشود یا 

ت و ی خود بیگانه اسمصادره شود، نظام سیاسي با محتوا خاص يگروه ایمنافع فرد  خدمت
 حفظ آن بي وجه است. 

 (.1393)ر.ک: باقي زاده و امیدی فر،  عدالت در تضاد نباشداساس با « حفظ نظام.»3
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 االترب اسالمي نظام حفظ از« اسالم» با اساس اسالم در تضاد نباشد، حفظ« حفظ نظام.»4
 چارچوب در معهجا مدیریت و آن احکام اجرای و حفظ اسالم برای نظام کارکرد و است

 اتواجب تمام بر را حکومت امام، حفظ دلیل اینکه شاید اسالمي است و مقررات و موازین
 نظام حفظ (. درصورت144-145: 1394است)نورمحمدی، همین نکته مي داند، مقدم شرعي

 درصورت اما شود، مي فراهم جهان به اسالم ناب معرفي و واجبات ادای برای الزم فرصت
 (.145: 1394ممکن مي شود)نورمحمدی، اسالم مکتبي استحاله نابودی یا زمینه نظام، فقدان

و عدم استفاده از ابزارهای حرام « حفظ نظام». عدم عبور از محرمات شرعیه در طریقت 5
قطعي؛ امام هنگامي که دانست عده ای از مجریان حکومتي به خاطر گزینش، به تفحص در 

ماده ای  8طي فرماني  1361در بیست و چهارم آذرزندگي خصوصي افراد مي پردازند، 
(. ورود به حریم 78: 1395)درگاهي، خطاب به مسئولین آنان را به شدت از این کار منع کرد

خصوصي افراد در فقه امامیه به حکم اولي حرام است. حال اگر ضرورت یا مصلحت حفظ 
یم تغییر عنوان، ورود به حر نظام در مواردی، اقتضا کند تا همین حکم یادشده نقض شود با

خصوصي افراد به حکم ثانوی جایز و در برخي فروض واجب است. البته ورود به حریم 
خصوصي افراد باید با علم اجمالي به اطراف شبهه و به اقتضای ضرورت و فارغ از هرگونه 

 (.85: 1395افشای عیوب نهان غیر از مسأله مورد تجسس و تفحص باشد )درگاهي،

(، در واقع چنانکه پیشتر بیان 79: 1395)درگاهي، جامعه« مصالح عمومي»بقت با .مطا6
 اسالمي، ذیل مصلحت کلي نظام اجتماع است. « حفظ نظامِ»شد 

.مشروط بودنِ عنوان مصلحتِ نظام: نخست آنکه مصلحت اندیشي های حاکم نباید با 7
ه وع عوض شده باشد کدستورات شریعت ناسازگار باشد. دوم هنگام رعایت مصلحت، موض

به تبع آن، حکم هم عوض شود. سوم حکم موقتي است. چهارم موجب اختالل نظام، فساد 
حکومت »و حرج باشد که عبارت کتاب والیت فقیه به سه شرط و کیفیت آن اشاره دارد: 

در اسالم، به معنای تبعیت از قانون است. فقط قانون است که به جامعه حکم فرمایي دارد. 
ت داده یامعه هم که اختیارات محدودی از طرف خداوند به رسول اکرم)ص( و والآن ج

شده از طرف خداوند است. از این بیان استنباط مي گردد که اوالً خالف شرع صورت نگیرد 
و تغییر در اینگونه موارد بر اساس تغییرات موضوعات است، یعني در وقت مصلحت موضوع 

ع، حکم هم عوض مي شود و وقتي مصلحت امر تمام شد، عوض شده که به تبع تغییر موضو
 «خود به خود حکم هم تغییر مي کند. به عبارت دیگر، تغییر حکم به طور موقت است.

 (109-110: 1394)والیتي، 
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 مردم رعایت حقوق و حفظ به منوط نظام بقای امام، دیدگاه .حفظ حقوق مردم. در8
 (.143: 1394)نورمحمدی، باشد داشته حیات اساساً تواند نمي مردم بدون نظام و است

 ملتمان هب تحمیلي یک که نداریم این بنای ما»با دیکتاتوری: « حفظ نظام». ممنوعیت 9
 ملت. ستیمه ملت آرای تابع ما. بکنیم دیکتاتوری که نداده است اجازه ما به اسالم و بکنیم

 ما هب تعالي و تبارک خدای اریم،ند ما حق. مي کنیم تبعیت آن از ما هم داد، رأی طور هر ما
یل تحم را چیزی یک ملتمان به ما که است نداده حق ما به اسالم پیغمبر نداده است، حق

 ( 34: 11 ج ،1385)امام خمیني، «بکنیم.

 دولت و مجلس، به».ضرورت رعایت مردم و مخصوصاً مستضعفین در همه احوال: 10
 نبه آنا گذاری خدمت در و بدانید را ملت این قدر که نمایم مي توصیه دست اندرکاران

 و ندهمه هست نعم اولیای و ما نورچشم که - ستمدیدگاني و محرومان مستضعفان، خصوصاً 
 رهونم نیز بقای آن و کرد پیدا تحقق آنان های فداکاری با و آنان رهآورد اسالمي جمهوری

)امام  «خود بدانید. از را مردم و مردم از را خود و نکنید فروگذار -است آنان خدمات
( روبرگرداندن از مستضعفین و بي مباالتي در حق کوخ نشینان، 412:21 ،ج1385خمیني،

 استحاله ی نظام از درون و متناقض نما است. 

.لحاظ مصالح جمعي، مکتب، امت اسالمي، کشور و کیان اسالمي ]و نه مصلحت فرد 11
 اهمیتش عصر باشد، امام ولو نفر یک حفظ از اسالمي جمهوری حفظ» و افرادی خاص[

)امام  برای اسالم مي کند فدا را خودش هم عصر)عج( امام اینکه برای است؛ بیشتر
قانون اساسي هم چنین  پنجاه و ششم اصل(. چنانکه در بخشي از  365:  15 ج ،1385خمیني،

 را بر سرنوشت نانسا او، و هم خداست از آن و انسان بر جهان مطلق تیحاکم»آمده است: 
کند  سلب را از انسان ياله حقنیتواند ا ينم چکسی. هاست ساخته حاکم شیخو ياجتماع

 .«قرار دهد خاص يگروه ایمنافع فرد  در خدمت ای

.مراعات مصلحت مردم، منافع عمومي و منافع ملي؛ هرچند از این منظر برخي معتقدند: 12
دولت مدرن ندارد، چرا که چنین نظامي مي تواند منافع ملي و مردم نظام اسالمي میانه ای با 

و کشور را قرباني منافع ایدئولوژیکي و مذهبي خود کند و آن را موجه سازی کند، این البته 
همواره محل بحث و نظر بوده است، در عین حال مي توان گفت که لحاظ این نوع مصالح 

نیز است، حتي نظریه ام القری بودن ایران و لحاظ  ولوژیکئدر کلیت خود مقبول رهبران اید
موارد  مصالح و منافع آن به عنوان دولت سرمشق در همین زمینه سربرآورد، در عین حال

 و چرایي آن مي تواند به طور موردی مورد پژوهش قرار گیرد.  خروج از این اصل، 
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 و بایسته های آن در اندیشه رهبری« حفظ نظام»

هم کار جدیدی است و هم برای نخستین بار  فقه اساس بر «سازینظام» در بیان رهبری،
 در هيفق ملتقطات این از دیگری کس ایشان از قبل» صورت گرفت: خمیني توسط امام

 - لعم مقام در و نظر مقام در که کسي اولْ. بود نیاورده وجود به نظام یک مختلف، ابواب
 ،انات در دیدار اعضای مجلس خبرگان)بی «بود. ما اربزرگو امام کرد، ایجاد نظام یک - توأماً

نظام اسالمي اشخاص و افراد نیست، بلکه نظام »در تعریف رهبری، ( 17/6/1390
نظام اسالمي به من وابسته »فرمود:  امام یک وقت مي»( 1/9/1379)بیانات،  «هاست.آرمان
و در واقع پدیدآورنده این  کردیم، چون امام خالقِ این انقالب ما واقعاً تعجب مي« نیست!

نظام بود و واقعاً تفکیک بین بقای امام و بقای نظام هم برای ما مشکل بود؛ اما امام قُرص و 
 لسمج بیانات در دیدار نمایندگان) .«گفت نخیر، نظام اسالمي به من وابسته نیست محکم مي

از این رو، حفظ نظام را حفِظ ارزش ها و آرمان های آن مانند ( 7/3/1382 شورای اسالمي،
 آرمان»و «  قانون گرایي»، «مردم ساالری»، «اخالق»، «علم»، «معنویت»، «پیشرفت»، «عدالت»

هایي که نظام اسالمي خودش را  ی ارزشحفظ نظام، یعني حفظ همه»مي داند: « گرایي
برای رهبری نیز ( 12/4/1395، بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان.« )داند ا ميمتعهد به آنه

 ، برتر و با اهمیت تر از هر واجبي است. رهبری، بیشترین پشتکار«حفظ نظام»به پیروی از امام، 
پاسداری از جمهوری اسالمي و مراقبت از جهت گیری راست » امام را در دو امر دانسته است:

(، شاید بتوان این هر دو را 1369)بیانات در اولین سالگرد رحلت امام خمیني،  «و درست آن
کرد که در اندیشه رهبری، با لحاظ چند اصل، ترجمان و  تعبیر« حفظ مسئوالنه نظام»به 

 توضیح بیشتر و عیني تر مي یابد:  
  تهپذیرفهای قانونی، روا و زاری دانستن حكومت و ابزارها و روشببا ا .1

منظور رهبری نیز از حفظ نظام، حفظ نظام سیاسي خاص یعني جمهوری اسالمي است، 
رهبری در این زمینه نظام و نظام سازی را امری ایستا نمي دانند، بلکه در این راستا بر متمم 

 مباني براساس ما بزرگوار امام گفتیم که - سازیظامن»نظام سازی به این بیان باور دارند: 
 نظامي یک ام که نیست این معنایش نیست؛ یکباره و دفعي امر یک - کرد سازینظام فقهي،

 نه، شد؛ امتم این و وسط، گذاشتیم را این و کردیم استدالل و کردیم کشف فقه براساس را
. شود تمیمت شود، تکمیل بایستي روزروزبه است؛ جاری امر یک سازینظام. نیست اینجوری

 باه،اشت این براساس ما که است این مهم اما باشیم، کرده اشتباه جائي یک است ممکن
یانات )ب« .است سازینظام متمم جزو این کنیم؛ اصالح را خودمان کنیم، تصحیح را خودمان

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3179
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694
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حفظ » رچند( همچنین در اندیشه رهبری، ه17/6/1390 در دیدار اعضای مجلس خبرگان،
برای تحقق غایت های آن مانند ساختن انسان و جامعه اسالمي واجب است، اما به هر « نظام

ها پراهمیت هستند. در ها نیز به اندازه ارزشقیمتي وجاهت نمي یابد. از نظر رهبری، روش
های خواند که همان روش« های ارزشيروش»این صورت و در اینجا شاید بتوان آن را 

ها اهمیت دارند. از این رو ها نیز به اندازه ارزشروا و پذیرفته باشند. در اسالم روش قانوني،
، زماني مسئوالنه است که ابزارهای حفظ آن نیز موجه باشند و آن به مشروع و «حفظ نظام»

، مشروع و عادالنه هستند. بحثِ ابزار «قانوني»عادالنه بودن آنها است، و البته تنها ابزارهای 
« راه و روش»اه بیشتر جلوه مي کند که بدانیم اساساً خود حکومت نیز در مکتب ما یک آنگ

در  «مقام نداره، اما مسئول منم»است و با یادی از این دیالوگ درخشان فیلم سینمایي دوئل: 
میرالمؤمنین برای حکومت یک شأن واقعي قائل نیست؛ ا»اینجا، بایستي تأکیدکرد که: 

( یک هدف نیست؛ برای او، حکومت ارزشي ندارد، باز هم حاضر حکومت برای علي )ع
ند کها بگذرد؛ اما وقتي احساس ميدست آوردن یک مقام، یک جاه، از ارزشنیست برای به

تواند این نقش عظیم و اساسي را  کند زمینه آماده است و او ميکه وظیفه است، احساس مي
( از نظر 22/3/1366، های نماز جمعه تهرانهخطب.» )کندوقت قبول ميبر عهده بگیرد، آن

ه، قبول، ى من با توجاگر وظیفهکه خالفت  پذیرشمنین)ع( بعد از وامیرالمرهبری، این بیاِن 
یض لم بایستم و با تبعشد که در مقابل ظو منجز نمي آشکاربیعت و خواست مردم بر من 

ت را من قدر»م، به این معناست که: کردقبول نميآن را مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم 
عاد ى اباگر قدرت براى مبارزه با ظالم در همه»در مکتب علوی:  «خواهم.به خاطر قدرت نمي

 یانات)ب «تسباشد، خوب ا -اجتماعى و اقتصادى که حادترینش است داخلى،-ظلم و ستم 
(؛ یعني مثل همه ابزارها به اعتبار کارکرد و اهداِف 26/9/1382 قزوین، دانشگاهیاندر دیدار 

های الهي و خوبش، خوب است و بنابراین اصل، جهت گیری قدرت است و در قدرت
)بیانات در دیدار با فرماندهان و  معنوی، جهت گیری اصلي نجات انسان از منیت ها است

با ابزارهای غیر قانوني به معنای « حفظِ نظام»(. بنابراین 22/8/1378اه پاسداران، مسئوالن سپ
قدرت »دگرگون ساختن آرمان ها و هدف شدن خودِ حکومت و ورود در حوزه ممنوعه ی 

از این رو رهبری ضمن جانبداری از  بر اساس اندیشه های رهبری است.« برای قدرت
ت خشونت غیرقانوني، نه فقط بد است، بلکه جنایت اس »برخوردهای قانوني تأکیدکردندکه: 

 ( 26/1/1379)بیانات در خطبه های نمازجمعه تهران، « و باید با آن مقابله شود.
 توجه به منافع ملیِ تابع هویت ملیبا . 2
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توجه به منافع، مصالح و عزت ملي و تشخیص درست آنها از بایسته های حفظ مسئوالنه 
 شودمي محسوب هاحکومت قرمز خطوط جزء همیشه ملي ت. منافعمردم ساالری دیني اس

به در اندیشه رهبری، مسأله ]. نیست آن سر بر ریسک حتي و معامله به حاضر دولتي هیچ و
]از نظر برخي دیگر[ تقابل منافع ملي با وجهه ایدئولوژیکي نظام  يباور برخي[ یا مسأله نمای

ل به تقابل از نظر رهبری کساني که قائ خ مي یابد.اسالمي با شناخت حقیقي منافع ملي پاس
 بل بارا اساساً در تقا «هویت اسالمي»منافع ملي با وجوه ایدئولوژیکي نظام اسالمي هستند، 

 و ویته کنار در ایرانیان تمدني و تاریخي معنا مي کنند. از نظر رهبری، هویت« ملي هویت»
 دهدمي امعن هاایراني ملي منافع به است، اسالم از برگرفته که هاآن ارزشي و دیني باورهای

 ستند:ه هم راستای در بلکه نیستند، یکدیگر رویاروی دو این و کندمي تعریف را هاآن و
ه باشد، ی ما، معارضه داشتی تاریخي دیرینههرچه با اسالم ما، با انقالب ما، با گذشته و سابقه»

هرچند  (،22/3/1396در دیدار مسئوالن نظام،  )بیانات« آیدحساب نميجزو منافع ملي به
 پایه از نظر رهبری، است. سودی یا منفعتي برای ملت واجد که اینگمان بر این رود 

چه بلندمدت  و مدتچه کوتاه ؛منافع ملي فراهم کردنها، دولتهمه گیری برای تصمیم
 وقتآن رامنافع ، ، اما تعریف آن، شناسایي آن و مصادیق آن اساسي تر است. رهبریاست

که با هویت ملي ملت ایران، با هویت انقالبيِ ملت ایران در تعارض » مي دانندمنافع ملي 
وقتي منافع واقعاً منافع ملي هستند که با هویت ملت در تعارض نباشند، واال آنجایي نباشند. آن

نیم، قطعًا کیمال ميگیریم لکن هویت ملي را پاعنوان منافع ملي در نظر ميکه ما چیزی را به
از اواخر  یعني از قبل از دوران پهلویاز نظر رهبری، .« ایم، این منافع ملي نیستاشتباه کرده

عنوان منافع ملت ایران به نظر مدیران و مال چیزهایي شد که بهیدوران قاجار هویت ملي پا
منافع ملي »هبری: د. از نظر رکردناجرا ميآن را و  دیرسيسازان مگیران و تصمیمتصمیم

از نظر « .بایستي با هویت ملي تطبیق داده بشود، نه اینکه هویت ملي تابع منافع ملي قرار بگیرد
از  یعني همان پیشرفت در شرایط فرنگي شدن «منافع تخیلي»رهبری، اینها نه منافع ملي که 

ئوالن نظام، ر با مس)بیانات در دیدا فرق سر تا ناخن پا و به بهای از بین رفتن هویت ملي است
ن و گسستکردن ملت نیست  ي،از هویت مل یيجدااز نظر آیت اهلل خامنه ای،  (.22/3/1396

ن آ های گوناگون معنویسرمایه و اعتقادات ی تاریخي، فرهنگ غني و قوی،سابقهاو از 
است، از نظر رهبری، حتي در چنین شرایطي هم که در دوره پهلوی به اوج خود رسید نیز 

گز منافع ملي تأمین و برآورده نشد و کشور به خاطر از دست دادنِ هویت واقعي خود، با هر
همه سرمایه و امکانات هرگز راه خود، پیشرفتِ متناسب با شأن خود و هویت اش را این
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نیافت. انقالب اسالمي در نگاه آیت اهلل خامنه ای، این مسیر را تغییر داد و به دلیل پافشاری 
ي، کشور را در مسیر پیشرفتي محسوس و حرکتي رو به جلو قرار داد. رهبری، بر هویت مل
المي اس»تعریف مي کند: « انقالبي بودن»و  «عمق تاریخي»، «اسالم»را بر اساس هویت ملي 

خ داریِ ما در تاریی هویت ما است. ریشهدهندهها و اصول اسالم، تشکیلبودن ما یعني ارزش
تلف: مخ یهادر بخش-اند در طول تاریخ، دارای افکار بلندی بوده یعني نیروهای انساني ما

را  زماني، کارهای بزرگي تیحسب موقعو در طول تاریخ به -در فلسفه، در علم، در فناوری
از هویت ما است. انقالب  يبخش مهم ،انقالب »و « اندحرکت داده تیاند و به بشرانجام داده

 .«ندی به اسالم توانست وضعیت کشور را عوض کا تکیهیعني آن حرکت تحولي عمیقي که ب
در اندیشه رهبری، آنگاه شدني، « حفظ نظام»( 22/3/1396)بیانات در دیدار مسئولین نظام،

 مسئوالنه و واقعي است که منافع ملي ای را تعقیب کند که تابع هویت ملي باشد.  
 با عقالنیت . 3

ه یه به مردم و نیروهای داخلي و تکیه و توکل بشناخت اصالت ها، تکعقالنیت، به معنای 
(، 14/3/1396 بیانات در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمیني،) خدای بزرگ

هاى در دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه و رؤساى نمایندگى)بیانات  «ابزار کار ترینمهم»
ی های اصلي جامعههاز پای» و( 25/5/1383، جمهورى اسالمى ایران در خارج از کشور
در دیدار مسئوالن نظام در روز عید بیانات ) «اسالمي و در عرض ایمان، مجاهدت و عزت

است. از نظر رهبری، مکتب امام خمیني نمونه کامل عقالنیت است؛  (9/4/1390 ث،مبع
برخي مظاهر عقالنیت در کنشگری امام عبارت بودند از: انتخاب مردم ساالری و تکیه بر 

سرسختي و عدم انعطاف در مقابله با دشمن مهاجم، تزریق روح اعتماد به نفس  مردم،آرای 
و خوداتکایي در ملت، مأموریت به خبرگان برای تدوین قانون اساسي، رفراندوم قانون 

ت و دومین )بیانات در بیس اساسي و اینکه به مردم تفهیم کرد صاحب مملکت خودشان هستند
ی گفتمان عقالنیت ، نتیجه]نیز[ انقالب اسالمي(. »14/3/1390، ارتحال امام خمیني سالگرد

 ،در دیدار اعضاى هیئت دولت)بیانات  «ت.و تحلیل عقالني مردمِ انقالبي بوده اس و محاسبه
آن  «حفظ مسئوالنه»( این عقالنیت، اساس حکومت اسالمي است و مي تواند به 8/6/1384

 و معنویت، عقالنیت»قالنیت در مکتب امام و تداوم حاکمیت دیني منجر شود. عناصرع
( است، که اساس تدبیر 14/3/1390، در بیست و دومین سالگرد امام خمینى )بیانات «عدالت

ی بر ها را باید با هم دید. تکیهاین»سیاسي بوده است، البته -و برنامه او در بنای نظم مدني
اف کشاند، به انحره را به راه خطا ميتوجه به ابعاد دیگر، جامعروی یکي از این ابعاد، بي
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ی کامل، میراث فکری و معنوی امام است. خود امام بزرگوار برد. این مجموعه، این بستهمي
ی وجود متوجه هم در رفتارش، هم مراقب عقالنیت بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همه

هم این با (3/1393/ 14، ینىدر بیست و دومین سالگرد امام خم)بیانات  «د.به بعد عدالت بو
« تعاطفه و قاطعی»و « قالنیتشریعت و ع»، «فرد و جامعه»بودن از جمله به معنای باهم بودن 

)بیانات در دیدار  اعضای مجلس خبرگان  کنار هم استهم دیده شدن آنها همه درو با
عنویت م»برخي عقالنیت را در اندیشه رهبری بر اساس سه گزاره ی (. 2/7/1388رهبری، 

بازشناسي کرده اند. ویژگي های عقالنیت در « ارزش گرایي»و « تحول گرایي»، «گرایي
 رد گذاریاولویت و محاسباتي خاصیت اندیشه رهبری از جمله عبارتند از: عقالنیت

است،  لیمس عقل پذیرش مورد و بوده استداللي و منطقي قواعد بر دارد، مبتني گیریتصمیم
ست، و ا اثرگذار آن در نیز معنوی قواعد و نیست منحصر انسان عقلي و مادی قواعد به صرفاً

 و دهدنمي رضایت موجود وضعیت به گاههیچ و است نوگرا و خواهتحول باالخره اینکه
مستند به آنچه که  .(1399)موسوی نیا، است حرکت در تریمطلوب وضعیت سویبه همواره

بات، هوشمندی، به کارگرفتن تدبیر و فکر و محاس همان تکیه بر خرد و« عقالنیت»گفته آمد، 
سنجیدگي در کارها و لحاظ همه جوانب امر در تصمیم سازی ها و شناخت جامع برای اقدام 

مچنین است،که ه« انقالبي گرایانه»و « عدالت پایه»، «معنویت پایه»مناسب و متناسب است، 
  است.« حفظ مسئوالنه نظام»الگوی 

 یت پایهعقالنیتِ معنو .3-1

 تیومعن»عقالنیتِ بری از معنویت اسالمي، در این اندیشه محلي از اعراب ندارد، چرا که 
هاى در دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه و رؤساى نمایندگى)بیانات « است. روحِ کار

معنویت اسالمي ، معنویتمراد از ( 25/5/1383، جمهورى اسالمى ایران در خارج از کشور
ي ارتباط با خداوند و سلوک معنوی، توجه، خشوع و ذکر، ایمان به کمک الهي یعنو قرآني 

(، 3/1393/ 14، در بیست و دومین سالگرد امام خمینى)بیانات  و امید پایان ناپذیر به خداوند
اخالص، کار برای خدا، انجام تکلیف الهي با تشخیص درست تکلیف، حسن ظن به خداوند، 

و تضرع، اخالق الهي، دوری از گناه، تهمت، سوءظن، غیبت،  استمداد از خداوند و توسل
)بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال  بددلي و جداسازی دل ها از یکدیگر است

(. این معنویت، روح کنشگری سیاسي و عقالنیت امام خمیني، 14/3/1390امام خمیني، 
 عقالنیت همان اسالمِ« نیت معنویت پایهعقال»آزادگي او و دلیل توفیق مکتب امام بوده است. 

اسالم تدبر و تفکر، اسالم توجه و توکل به خدای متعال، اسالم جهاد، اسالم کار و »است: 
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در اجالس جهاني جوانان و بیداری انات در دیدار شرکت کنندگان )بی «اسالم اقدام.
آدم »اردکه: ین سوال وجود د( با چنین وصفي از معنویت جای ا10/11/1390اسالمي،

ی که با ظلم مي سازد، با طاغوت مي سازد، با نظام ظالمانه و سلطه مي سازد، این امعنوی
( در عین حال اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، به یک 8/6/1384« )چطور معنویتي است؟

شعار توخالي تبدیل مي شود، ]چنانکه[خیلي ها حرف عدالت را مي زنند، اما چون معنویت 
دیدار اعضای  )بیانات در ن نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبه سیاسي و شکلي پیدا مي کندو آ

( معنویت با عدالت و عدالت با معنویت است که آنها را در ترکیبي 16/6/1388هیأت دولت، 
 همسان به هم مي رسانند و عقالنیت آنها را مي نمایاند. 

 عقالنیتِ عدالت پایه .3-2

در دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه )بیانات  «گذار کارهاارزشدهنده و عدالت جهت»
( است. 25/5/1383، هاى جمهورى اسالمى ایران در خارج از کشورو رؤساى نمایندگى

رسیدگي به طبقات محروم و به پابرهنگان و کوخ نشینان در کنار پرهیز از اشرافي گری 
، مندی اقصي نقاط کشور از خدمات عموميمسئولین، ارتباط نزدیک مسئولین با مردم و بهره 

انتخاب مسئولین از بین مردم، احتراز از بالی هزار فامیلي قاجار و پهلوی، تکیه نکردن بر 
ثروت و قدرت برای گرفتن مسئولیت، برخي از مظاهر عقالنیت عدالت پایه در اندیشه امام 

در  (.3/1393/ 14ي، خمیندر بیست و دومین سالگرد امام )بیانات  با بیان رهبری هستند
اگر عقالنیت در عدالت نباشد و در باب عدالت محاسبه عدالت، عقالنیت شرط اول است که 

)بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت،  درستي نباشد، مي تواند به ضد خودش تبدیل شود
 احتیاج دارید به محاسبه عقالني و به کارگرفتن خرد و علم در بخش های(. »16/6/1388

مختلف تا بفهمید چه چیزی مي تواند عدالت را برقرار کند و اعتدالي را که ما بنای زمین و 
زمان را بر اساس آن اعتدال خدادای مي دانیم و مظهرش در زندگي ما عدالت اجتماعي 

( 8/6/1384)بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت،  «است، تأمین کند.
س )بیانات در دیدار رئی «معنویت و عدالت در هم تنیده است.»است، شرط دیگرِ آن معنویت 

( اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل به ظاهرسازی و 8/6/1384جمهور و اعضای هیات دولت، 
(. 2/6/1387ریاکاری مي شود)بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، 

 ی عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکاریعدالتي که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنو»
و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهدشد؛ مثل نظام های کمونیستي که 

( به طور کلي، عقالنیت با عدالت و معنویت، عقالنیت 8/6/1384) «شعارشان عدالت بود.
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ود تبدیل مي ش، عدالت است و اال یا به ضد خودش «عقالنیت و معنویت»است و عدالت با 
یا یک شعار توخالي است، مگر مي شود عدالت را به نام غیرخدا و جز برای رضایت خدا 

ید، آو درست اندیش خداوند بر نمياساساً تحقق بخشید؟ عدالت جز از دستان بندگان صالح 
 انگیزه خدایي و معنوی، برآیند عقالنیت معنوی است که مي تواند عدالت به بار آورد. 

 قالنیت انقالبی گرایانه ع .3-3

از نظر رهبری، راه حفظ مسئوالنه نظام و تداوم حاکمیت دیني و اساس حکومت اسالمي 
است. عقالنیت انقالبي گرایانه در برابر عقالنیت محافظه کارانه « عقالنیت انقالبي گرایانه»

، عقل را  یدتا مي گوییم محاسبه و عقالنیت، عده ای مي گویند، دست از پا خطا نکن»است: 
رعایت کنید؛ نبادا یک حرف آن چناني بزنید که در دنیا آن طوری بشود؛ نبادا یک کار 
آنچناني بکنید که دنیا صف آرایي کند. اینها عقالنیت محافظه کارانه است؛ من به این اصاًل 

همچنین  (8/6/1384)بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، « اعتقاد ندارم.
نوان ع ،گاهي اوقات بعضي در مقابل شعارهای انقالب»ر برابر عقالنیت منهای انقالب است: د
ه، این است؛ ن یگر يی مقابل انقالبنه عقالنیت نقطهاکنند؛ کرا مطرح مي تیمفهوم عقالن و

د حقایق تواناست. نگاه انقالبي است که مي یگر يخطا است؛ عقالنیت واقعي هم در انقالب
بیانات رهبری در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمیني، « )نشان بدهد.را به ما 

را که از نظر وی اهداف انقالب را به  هاستیرئالعقالنیت موردنظر رهبری،  (14/3/1396
های انقالب ناسازگار مي و آرمان چالش مي کشد، مردود مي شمارد و آن را با منافع ملي

و ذهن و عمل  هیروح که امام بزرگوار به ما داد، درسِرا[]ترین درسي بزرگ» . رهبریداند
دانسته و آن  (14/3/1396)بیانات در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمیني ، « انقالبي

بر قرار های مستکمسئولین کشور، هدفشان را راضي کردن قدرت»را چنین تعریف مي کند: 
دم، به کار گرفتن نیروهای داخلي، ندهند؛ مسئوالن کشور، هدفشان را راضي کردن مر
کشور و مسئوالن، تسلیم هیچ  ]و[تقویت عناصر فعال در داخل کشور قرار بدهند؛ 

ای نشوند، دچار انفعال نشوند، دچار ضعف نفْس نشوند؛ نه زورگویي و قلدری را زورگویي
بیانات ) .«است یرگ يها معنای انقالباین ...،قبول کنند، نه فریب او را بخورند قابلماز طرف 

رهبری در واکنش به این باور ( 14/3/1396در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمیني، 
برخي که چالش با قدرت ها را هزینه زا مي دانند و عقالنیت را در ترک آنها مي دانند، بیان 

، قالئيچالش عرهبری هزینه .« بله، چالش هزینه دارد، اما سازش هم هزینه دارد»مي دارد: 
ی، مي دانند، چرا که به باور و ی سازشمراتب کمتر از هزینهبه را نفس با اعتمادبه و يمنطق
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نمي شوند و خواسته های آنها  های متجاوز به یک حدی قانعگر و قدرتهای توطئهقدرت
)بیانات در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمیني،  مرز نمي شناسد و پایان نمي پذیرد

ترسوها حق ندارند اسم عقالنیت را بیاورند. ترسیدن »(. از نظر آیت اهلل خامنه ای، 14/3/1396
و فرار کردن و میدان را خالي کردن اسمش عقالنیت نیست، اسمش همان ترس و فرار و 

 )بیانات در ارتباط تصویری با مراسم دانش« مانند اینها است، عقالنیت یعني محاسبه درست.
 ( 21/7/1399ویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح، آموختگي دانشج

 مصادیق عقالنیت انقالبی گرایانه

دشمن » ،«قدرت تحلیل باال و صحیح»، «بصیرت»برآیند عقالنیت انقالبي گرایانه، 
تحلیل های فراجناحي، شناخت و تشخیص درست مسأله ها و اصل و فرع کردن »، «شناسي

ناکام گذاردن دشمن در »همچنین (، 1/5/1393ن، نشجویادر دیدار دا)بیانات  است« آنها
ری خط قرمز بازیگ»است. این خود، « سوءاستفاده از هرگونه اقدام بازیگران سیاسي داخلي

دهد يمای ترتیب گاهي اوقات، دشمن کار را به گونه»در نظر رهبر انقالب است: « سیاسي
واهد خ و باطل است، پس چرا مي که حرف حقي، از زبان یک نفر صادر بشود! دشمن ناحق

 ..،خواهد پازل خودش را کامل کند. این حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون مي
اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشمن را کامل نباید کرد. در این حد هوشیاری الزم 

باید بتواند از ناست! بله، وارد سیاست بشوید و فکرِ سیاسي کنید؛ اما بسیار هوشیار. دشمن 
« .گیری شما استفاده کند. این، اصل اول و یک خط قرمز است هیچ حرکت و اظهار و موضع

نه تنها بازیگران سیاسي  (31/2/1386، هادانشگاهبیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویي )
نباید مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرند، بلکه باید با کاربست عقالنیت انقالبي خطوط ما 

ها است؛ ترین توطئهدانشگاه و دانشجو امروز آماج بزرگ»قرمز دشمنان را نیز در هم شکنند: 
ی ا روحیهی انقالبي، باز اینکه ما دانشگاهي داشته باشیم که دانشجوی آن، استاد آن با روحیه

، اند به هم بزندها برایش درست کرده های قرمز را که دشمن جمي وارد میدان بشود، خطتها
پیش برود، کشور را پیش ببرد، پرچم علم را باال ببرد، شعارهای انقالبي را پررنگ کند 

دنبالش هستند این است که تفکرات در درون عناصر فعال ... آن چیزی که...، وحشت دارند
یک کشور جوری بشود که اهداف آنها را برآورده کند؛ دارند برای  و هوشمند و نخبه در

رشد  ها، مراکز، پژوهشگاههادانشگاهبیانات در دیدار رؤسای .« )کنند گذاری مياین سرمایه
همچنین برآیند عقالنیت انقالبي گرا در نظر  (20/8/1394، های علم و فناوریو پارک

ی اسىِ پختهدیپلم»رهبری، دیپلماسي انقالبي و چشم پوشي نکردن از شعارهای انقالبي است: 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3385
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31386
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 ی وجود دارد که شعارهای انقالبیش را در همه جای دنیا سر دست خود ميارسیدهبلوغبه
ما شعارها . کند سالمي برقرار مي کشورها هم روابط صحیح و گیرد و از موضع عزت، با همه

دهیم؛ ما کشور و ملت بزرگي هستیم. ما  و منش و راه انقالب را بر هر چیز دیگر ترجیح مي
ارتباط داشتن با  های جهان تأثیر داریم. ی مهمي از دنیا قرار داریم. ما روی ملتدر نقطه

.« ردیمرهای انقالبمان برگبرخي یا بسیاری از کشورها، هیچ هم مستلزم این نیست که از شعا
(  1/5/1369،ایران .ا .داران جبیانات در دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و کار)

ای،  خامنهبرای رهبری است. آیت اهلل چونان سبک زندگي« عقالنیت انقالبي گرایانه»جایگاهِ 
انده سپاه برای فرم« انقالبي گری»و « تدبیر»، «شجاعت»با برجسته سازی ویژگي هایي چون 

قدس سپهبد قاسم سلیماني در همه عرصه ها از نبرد تا سیاست و بعد از شهادت تاریخ سازش 
ز مانقالبي گری خط قر»او را گواهِ راست عقالنیت انقالبي گرایانه دانست. از نظر رهبری: 

 (18/10/1398، )بیانات« قطعي آقای سلیماني بود.
 های دیني و از وجوه اصلي اندیشهمنطبق بر ارزش، محتوای عقالنیتاز نظر رهبری، 

، عقالنیت بیان شده اند« نقطه مقابلِ»آنچه که در ادبیات رهبری در چارچوب است.  اسالمي
له: محل توجه قرار گیرند که از جمچنان پراهمیت هستند که مي توانند به مثابه خطوط قرمز 

« دوراندیشي عدم و کارها در انداز نداشتنچشم»(، 19/2/1384) «افراطي طلبيمنفعت»
« تقلیدگرایي»(، 9/11/1376) «زمان نیازهای با انطباق عدم و تحجر»(، 25/4/1368)
 معنویت»(، 23/2/1371« )جامعه عمومي مصلحت از غفلت و خودخواهي»(، 30/7/1376)

« نفساعتماد به  عدم و خودتحقیری»(، 8/6/1384« )محافظه کاری»(، 9/1/1389« )گریزی
 و ظلم منطق با کاریسازش»(، 29/3/1388« )ساختارگریزی و شکنيقانون»(، 14/3/1390)

 (.1399 موسوی نیا، ( )26/9/1382) «عدم صداقت»( و 22/6/1368) «سلطه
 نتیجه گیری   

است که در اندیشه امام خمیني  هاپیاپي و واژگان نام آشنای فق از مضامین« حفِظ نظام»
به عرصه سیاسي کشیده شده و از برجسته ترین فرض ها شمرده شده است. در اندیشه 

 باشد، وجوب حفظ آن« نظامِ اسالم»فقهي امام خمیني، آن گاه که منظور از نظام،  -سیاسي
از نظر  ست.ا ا تأسي به سیره بزرگان دینمطلق و بي هیچ قید و شرطي است و شایسته است ب

مشروط بر پایبندی به اهداف و آرمان های خود که بر  -امام، حفظ نظام جمهوری اسالمي
 )ملک افضلي در حکم حفظ نظام اسالم است -مباني و آموزه های دیني استوار شده است

ي آن، امامِ اسالم شناس ماهیت نظام از نظر امام خمیني به مشروعیت اله (. 27: 1395اردکاني، 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2337


 19                         1400/بهار 54شماره/سال پانزدهم       

و دادگری در رأس آن، اجرای قانون اساسي، عدالت محوری، اسالم خواهي، عدم عبور از 
محرمات شرعیه در طریقت حفظ نظام و عدم استفاده از ابزارهای حرام قطعي، مطابقت با 
مصالح عمومي جامعه، مشروطیتِ مصلحت، پاسداشت و تحقق حقوق مردم، عدم شائبه 

 ،يممکتب، امت اسال ،يلحاظ مصالح جمع ری، رعایت مردم و خاصه مستضعفین،دیکتاتو
ي و مراعات مصلحت مردم، منافع و نه مصلحت فرد و افراد خاص ياسالم انیکشور و ک

در اندیشه آیت اهلل خامنه ای نیز در دامان « حفظ نظام»عمومي و منافع ملي است. بایسته های 
، تنها با ابزارهای مشروع و موجه معنا مي یابد، چرا که نظری الگوی اندیشگي امام خمیني

وده است و ب« الي اهلل المصیر« »مقصودِ»برای تحقق بخشیدن به « مقصدی»حکومت خود نیز 
چون میان غایت و ذی غایت یک رابطه طبیعي و تکویني وجود دارد، منهج و ابزارها نیز، 

غایتِ راستین آن باشند، همچنین حفظ و « نجات»و « سعادت»نباید ضدِ سیاست معطوف به 
نظام به حفظ ماهیت آن است که در اندیشه رهبری با توجه به منافع و مصالح ملي و تشخیص 

آنگاه شدني، مسئوالنه و واقعي است که « حفظ نظام»درست آنها به دست مي آید. در واقع 
در تفسیر  «عقالنیت»به منافعي را دنبال کند که هم سنخ هویت ملي باشد. همچنین حفظ نظام 

سي در هرحال، حفظ نظامِ سیا است.« انقالبي»و « معنویت پایه»، «عدالت پایه»رهبری است که 
جمهوری اسالمي در نظر هر دو فقیه، واجب شرعي است، اما نظام سازی دفعي صورت نمي 

نهفته  یگیرد، از این رو، برپایي یک نظام سیاسي، شرط بنیادین برای بارور شدن ظرفیت ها
در آن و آرمان های آن است، از این رو هم حفظ نظام سیاسي از اهم واجبات است، تا با 
استقرار حقیقي نظام یعني تبدیل شدن به دولت اسالمي، فرصت ظهور و بروز و جامعه پردازی 

فرصت نشناختن درستِ مسأله ها، اولویت یافتن مسأله  همچنین بایدو تمدن سازی را بیابد. 
، نشناختن اولویت ها، انتقادهای غیرمنطقي و یا بازی در زمینِ معارضین مکتب و کشور نماها

، درست معنا کردن آن، چنانکه این «حفظ نظام»گرفته شود. از راه های منطقي و فهم صوابِ 
ترجمان کرد و مهم دانستن آن است، و هم عرصه های « حفظ مسئوالنه نظام»نوشته آن را به 

شش برای پایه گرفتن نظام، کارآمدی ها و باال بردنِ سطح رضایت انضمامي چون کو
 ، بیشتر از همه، بار گران کساني است که در«حفظ مسئوالنه نظام»همگاني است. مسئولیتِ 

دین و دنیای مردم، « اعالی معاليِ»نظام مسئولیتي را مي پذیرند، همت آنها باید مصروف 
  است.« حفظ نظام»ود، که این سترگ راهِ کارایي نظام اسالمي و آباداني کشور ش
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 :و مآخذ منابع
های درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت( 1381افتخاری، اصغر)

تهران: فرهنگ گفتمان، مرکز بررسیییي های اسیییتراتژیک  سیییاسییی،
 ریاست جمهوری.

: مجموعه آثار امام خمیني:بیانات، صییفیفه امام (1385امام خمیني)
جلدی، 22کام، اجازات شییرعي و نامه ها، دورهپیام ها، مصییاحبه ها، اح

 تهران: موئسسه تنظیم و نشرآثار امام خمیني)ره(. 
ضییرورت حفظ نظام (»1393باقي زاده، محمد جواد و عبداهلل امیدی فر)

سی، «و منع اختالل در آن در فقه امامیه شنا ، شیماره 12، دوره شیعه 
 . 170-200، پاییز: 47

سیقو (1378)اهللشریعتي، روح سیا شگاه علوم و  :، قماعد فقه  پژوه
 . فرهنگ اسالمي

مباني روش شناختي (»1394صادقي فسایي، سهیال و ایمان عرفان منش)
،بهار: 29شمارهراهبرد فرهنگ، ، «پژوهش اسنادی در علوم اجتماعي

91-62 . 
میان کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصي (»1395درگاهي، مهدی)

، 19، سیییال پنجم، شیییماره ی و امنیتیپژوهش های حفاظت، «افراد
 . 71-89پاییز: 

ماعیروش( 1375وورژه، موریس)د ی ، ترجمییههای علوم اجت
 چاپ سوم، تهران: امیرکبیر. خسرو اسدی،
 و بیان و اندیشه آزادی قرمز، خط(1377)دیگران و فکوهي،ناصر

 . قطره: تهران ،آن مرزهای و حد
یا حفظ ن(»1395ملک افضیییلي اردکاني، محسییین) ظام، واجبي مطلق 

، عالیهسیاست مت، «مشروط؛ با رویکردی به اندیشه سیاسي امام خمیني
 . 27-44، بهار: 12، شماره 4سال 

یا، سییییدمهدی) یانات در «عقالنیت» پژوهيمفهوم(»1399موسیییوی ن  ب
یت حضیییرت نه اهللآ چهخام یت چیزی ای؛ گاه ، «اسییییت؟ عقالن پای

ضاطالع شر آثار ح العظمی اهللرت آیترسانی دفتر حفظ و ن
 . ایسیدعلی خامنه

مرجع امنیت در مکتب امنیتي جمهوری (»1394نورمحمدی،مرتضیییي)
 . 135-153، بهار: 26، سال هشتم، شماره آفاق امنیت، «اسالمي

مباني فقهي حفظ نظام در اندیشییه سیییاسییي امام (»1394والیتي،محسیین)
سالمی، «خمیني شمارهمطالعات انقالب ا سال دوازدهم،  ،24 :116-

99 . 
http://www.imam-khomeini.ir 
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