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نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه ،نخستین بار در اندیشه شیعه ،همراه با پیروزی
انقالب اسالمی و تأسیس جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام خمینیی در صیننه ممی

نظریه دولت (جامعهمنور/دولتمنور) بررسی کرد .بررسییهیا بییانگر آن اسیت کیه در
اندیشه سیاسی آیتاهلل خامنهای ،مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی ی مردمی دانستن دولت
و امتقاد به مردمساالری دینی و اصول مس ّم استقالل ،آزادی و جمهوری ،مفهومی شبکهای
است که بر مبنای هندسه الهی شک یافته است .در بنث ساختار دولت ،ایشان بیه دولیت
کوچک پویا و تعام ی بدون الزامات غیراسالمی و حتی النادی نظرییات غربیی و شیرلی
معتقدند .به امتقاد ایشان ،ساختار دولت ،والیت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه لیوه مقننیه،
مجریه و لضاییه است که به صورت مستق و مجزا از یکدیگر فعالییت مییکننید .ایشیان
کارویژه اص ی دولت را «نظارت ،حمایت و هدایت» و اص اساسی را مدم دخالت دولت
در زندگی مردم میدانند؛ به جز زمانی که مص نت اسالم یا مردم مس مان التضا کنید کیه
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ظاهر شده و سپس از سوی آیتاهلل خامنهای ادامه یافته است .با مراجعه به اندیشه سیاسیی
این دو رهبر انقالب میتوان به ارکان اساسی نظام و دولت اسالمی دست یافت .از طیر
دیگر ،برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت ،میتیوان اندیشیه او
را در سه بنث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی) ،ساختار (دولت حیدال ی/دولت حیداکرری) و

در این صورت دولت میتواند در امور مردم دخالت کنید .بیر اسیام همیین کیارویژه و
وظیفهای که برای دولت تعریف میکنند ،ایشیان در نظرییه دولتشیان بیه دولیت کریمیه
مدلمنور معتقدند که مبنای آن اسالمی است و جهیت الهیی دارد و اصیول اساسیی آن،
برپایی لسط و مدالت ،مردم ساالرى ،استقالل ،مبارزه با فساد و بیمدالتی ،دفاع از حقیو
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م ت در همه زمینهها ،دفاع از حقو مس مانان مالم ،و دفاع از هر مظ یوم در هیر نق یه
مالم است.

کلیدواژهها :آیتاهلل خامنهای ،اندیشه سیاسی ،دولت ،هندسه اسالمی ،دولت کریمه عدلمحور.
 .1مقدمه
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دولت به منزله ابزاری در خدمتِ تالش هدفمند انسان برای تنظیم امر سیاسی استت بته
گونهای که میتوان گفت جوامع بشری بدون وجود دولت ،هرگز نمیتوانستتند بته ایتا
خود ادامه دهند و منزلت امروزین خود را بیابند .از نظر تاریخی ،دولت همواره با اجتماعا
انسانی همراه بوده و در صحنه عمل نیز به صتور هتای گونتاگونی تجلتی یافتته استت.
«تعیین زمان پیدایش دولت در تاریخ بشر دشوار است و نمیتوان تاریخ معیّنتی بترای آن
ذکر کرد» (عالم )019 :0934 ،اما با بررسی دولتها می توان گفت در مراال گذار دولتت از
آغاز پیدایش آن تا عصر جهانی شدن ،تحوالتی در مفاهیم ت که دادههتا و ابتزار بنیتادین
تجزیه و تحلیل و ساخت نظریهها هستند ت و به تبتع ،نظریتههتای دولتت و ستاختارها و
کارکردهای آن رخ داده است.
چارچوب نظری این مقاله ،برگرفته از کتاب نظریه دولت و دموکراسی در عصر جهانی
شدن اثر محمد توایدفام است .توایدفام به سیر تحول دولت ،از دولتهتای نخستتین تتا
دولت لیبرالدموکراسی در عصر جهانی شتدن در سته بدعتد مفهتوم (ارگانییی/میتانییی)،
ساختار (دولت اداقلی/دولت اداکثری) و نظریه دولت (جامعهمحور/دولتمحتور) پرداختته
است.
تحول وجه مفهومی دولت و چیستی مفهوم آن را در دو اوزه میتتوان بررستی کترد:
ییی در اوزه نظر و دیگری در اوزه عمل .با بررستی تحتول عملتی دولتتهتا از یونتان
باستان تا کنون ،میتوان گفت تحول دولتها ناظر به دگرگونی مفهتوم ارگتانییی دولتت
(دولت بسان هدف) به سمت مفهوم میانییی آن (دولت بسان وستیله) استت .در ابتتدای
پیدایش دولت ،این پدیده به مثابه هدف و مانند ارگانیسمی در نظر گرفته میشد که میان
اجزای آن ارتباط وجود دارد و دارای توسعه و رشد درونی و نیز هدف و غایت استت و بته
همین دلیل ،جدا کردن آن از انسان و جامعه ،امری ناممین و نادرست بود امتا بته مترور
زمان ،دولت به منزله ابزاری برای ااصل عمل ارادی انسان و مصلحتسنجیهتای او یتا
قراردادی برای تأمین نظم و امنیت در جهان در نظر گرفته شتد .چنتین دولتتی ،متاهیتی
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ارادی و قابل تفییک از جامعه و فرد دارد زیرا این دولت است که برای انسان وجود دارد،
نه انسان برای دولت .در واقع ،با میانییی شدن دولت ها ،دولت ابزار ساخته انستان بترای
ال مسائل و مشیال سیاسی او به شمار میآید.
وجه دوم ،ناظر به تحول در ساختار دولت ،از دولت اداکثرگرا به دولت اداقلی استت.
این فرایند بیانگر کمرنگ شدن کارویژههای مداخلهگرانه دولتت ،تحدیتد قتدر دولتت و
تجدید بنیاد آن بر روش های دموکراتیک است زیرا ساختار دولت و الگوهای ااکم بر آن،
بر اساس وظایف و فعالیتهای دولت تعریف میشوند .پیامد تحول ساختاری دولت عبار
است از :تغییر در مداخلهگرایی از سطح کالن اقتصادی بته ستطح خترد اقتصتادی ،تغییتر
کانون مداخله گرایی در روند توسعه ،تخصیص صتنایع ستنگین و پایتهای بته کشتورهای
خاص ،بروز واکنشهای انعطاف پذیر در برابر شرایط رقابت آمیز ،ظهور تغییترا ستریع در
شرایط بازار بینالمللی ،تغییر سیاستهای ایومتی و ازبتی از تتالش بترای بته اتداکثر
رساندن رفاه در درون جامعه ملی ،و ترویج نوآوری و بهرهوری در بختشهتای عمتومی و
خصوصی.
وجه سوم ،تحول در نظریا دولت است که ناظر به تحول در نظریههای اداکثرگرا به
نظریه های اداقل دولت است .این وجه ،به دو روییرد جامعهمحور (تبیینی) و دولتمحتور
(تجویزی) در نظریه های دولت اشاره دارد .روییرد جامعهمحور ،دولت متدرن را بتهشتد
تحت فشار ساختار درونی جامعه و متیی به امایت سیاسی و منتابع اقتصتادی بتازیگران
قدرتمند بخش خصوصی می داند اما روییرد دولتمحور با بررسی رابطه دولت متدرن بتا
نیروهای جامعه ،بر توانایی دولت بر انجام عملی خالف تقاضاهای بازیگران سیاسی تأکید
میکند (توایدفام.)4-0 :0933 ،
امروز نظریههای متأخر روییرد جامعه محور با پذیرش نظام مشارکتی از طریق اازاب،
انتخابا و نظام رقابتی ،به نوعی تأیید و تأکید خود را بر افزایش اختیارا اوزه عمومی و
کارویژههای آن و مشارکت مردم در کارویژههای دولت اعتالم کترده استت امتا روییترد
دولتمحور نیز با تأکید بیشتر بر کتاهش کتارویژههتای مداخلتهجویانته دولتت ،ایومتت
دموکراتیک را صرفاً نتیجه روی کار آمدن دولت اتداقل دانستته استت .آندته در گتذر از
نظریه دولت اداکثر به دولتت اتداقل اتایز اهمیتت استت ،تفتوّن نظریتهای استت کته
کارویژه های آن به اموری مانند اعاده نظم ،پاسداری و امنیت ملی ،نظتار بتر قراردادهتا،
ممانعت از تجاوز افراد به اقون ییدیگر ،افظ آزادی شهروندان ،تضمین امنیت اقتصادی،
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افاظت از داراییهای خصوصی و غیره محدود شده است (همان .)1 :امتروزه بتا توجته بته
تحوال دولت ،شاهد گذار از دولت مداخلهجو و جامعه منفعل به ستوی دولتت اتداقلی و
جامعه فعال هستیم.
ارگانیگی (اندامواره  -دولت بسان هدف)•
مکانیکی (ابزارگونه  -دولت بسان وسیله)•
دولت حداکثرگرا•
دولت حداقلی•

جامعه محور (رویکرد تبیینی)•
دولت محور (رویکرد تجویزی)•

مفهوم
دولت
ساختار
دولت
نظریه
دولت

نمودار شماره  :1چارچوب تن ی ی بنث
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این سه وجه تحولی با توجته بته پهنتا و گستتره آن ،بیشتتر نقتاط جهتان و از جملته
جمهوری اسالمی ایران را دربرمیگیرد .بر اساس این سه منظر از بحث ،در مقالته ااضتر
تالش شده است تا سه وجه «مفهوم»« ،ساختار» و «نظریه دولتِ» متدنظر مقتام معظتم
رهبری آیتاهلل خامنهای ،با توجه به اندیشه سیاسی و بیانا ایشان بررسی و تبیین شود.
 .2مفهوم دولت :شبکهای بر مبنای هندسه الهی

دولت ،پدیدهای است که امروزه همه ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده استت بتا
این اال ،برخی از صاابنظران ،دولت را تخیلی ت اقوقی متیداننتد کته بتر دستتهای از
واقعیت ها اتیا یافته است .دولت به این دلیل تخیلی است که همانند واقعیتی مادی وجتود
خارجی ندارد (گرجی ازندریانی .)09-01 :0933 ،در واقع ،واژه دولت ،ییی از مفتاهیم پیدیتده،
مبهم و دوپهلو در علم سیاست است که هنوز تعریف دقیقی از آن صور نگرفته است.
هیچ اجماع علمی و نظری در محافل دانشگاهی بر تعریفی جامع و مناستب از دولتت
وجود ندارد (کود ورس و همیاران5111 ،م .)1-0 :در واقتع ،تعریتف دولتت بته مجموعتهای از
نظریا متفاو  ،ولی مرتبط درباره پدیده سیاستت مترتبط استت کته اغلتب بتا ییتدیگر
همپوشانیهایی دارد (همان).
دولت در زبان انگلیسی با واژه  stateشناخته میشود کته از ریشته التینتی  stsreبته
معنای ایستادن و از واژه انگلیسی  statusبه معنای وضتع مستتقر و پابرجتا مشتتق شتده
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است.
امروزه تعریف رایج دولت با چهار عنصر اقوقیِ «قلمرو یا سرزمین»« ،عنصتر انستانی
یا جمعیت»« ،ایومت یا قدر سیاسی» و «ااکمیت» صور میگیرد« :گروهی از مردم
(جمعیت) که در قلمرو معیّن (سرزمین) سیونت داشته و تحت اصول منظم (قانون) به طور
مستقل و دایم زندگی میکنند و فرمانبدردار قانون صادره از یک مقتام عتالی (ااکمیتت)
میباشند» (نک :شعبانی .)94 :0931 ،در واقع ،دولت به مفهومی که امروزه به اذهتان متبتادر
می شود ،مولود تیامل جامعه انسانی است .اجتماع بشری بته ایتم طبیعتت یتا ضترور ،
0
امری اجتنابناپذیر است .به تعبیر ارسطو« ،انسان طبیعتاً ایوانی اجتماعی است» (ارستطو،
0333م )4 :به طوری که زندگی بدون دولت در جهان معاصر ،تقریباً غیر قابل تصور و باور
است.
بر اساس این تعریف ،میتوان گفت چگونگی شیل گیری و ماهیتت دولتت ،بته طتور
معمول از سوی یک قانون اساسی (مدوّن یا نامدوّن) تعیین میشود (نک :گرجتی ازنتدریانی،
5
 .)04 :0933البته ناگفته نماند که گاه نظریتهپتردازان ،واژه «دولتت» را بتا واژه «کشتور»
مترادف به کار میبرند .گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانته دولتت،
9
ترکیب «دولت ت کشور» را ترجیح دادهاند (ابوالحمد )23 :0934 ،و گاهی نیز «نظام سیاسی»
با دولت مترادف انگاشته میشود.
با وجود همه این تنهمدگیهای معناییِ واژه دولت ،از نظر سیاسی ،دو دیتدگاه کلتی
درباره مفهوم دولت وجود دارد )0( :دولت ،پدیدهای ارگانیستی 4و اندامواره است )5( .دولت،
پدیدهای میانییی 2و ابزارگونه است.
بر اساس دیدگاه اندامواره بودن دولت ،گفته میشود دولت به عنوان پدیدهای انداموار،
از ایث کارکرد ،تیوین و تیامل ،به انداموارههای پیشترفته ماننتد استت .از دیتدگاه ایتن
نظریه ،دولت همانند ارگانیسم نیست بلیه خود ،موجود انداموار پیدیتدهای استت .دولتت
مانند نبا و ایوان ،ارگانیسمی طبیعی است که از سته خصتلت عمتومی ارگانیستمهتای
1. Man is by nature a political animal.
2. Country.
3. political system.
4. Organistic phenomenon.
5. Mechanical phenomenon.
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پیشرفته برخوردار است )0( :وجود ارتباط داخلی میان اجزا و عناصر آن (مانند اجزای بتدن
انسان) ( )5توسعه و رشد درونی خودبهخودی (مانند ویژگی خودترمیمی بدن انستان) ()9
درونی بودن هدف و غایت (مانند هدف افظ ایا و تداوم زنتدگی نتزد انستان) .دولتت
ابزاری نیست که انسان برای تأمین هدف خاصی آن را ایجاد کترده باشتد بلیته هماننتد
خانواده و جامعه مدنی ،انداموارهای است که خود تحول و تیامل مییابد و ااوی غایتاتی
واالتر از غایا جزئی و فردی است .دولت به عنوان پدیدهای مرکب ،به خانواده و جامعته
مدنی واد میبخشد و خود شیل تیاملیافتهتر خانواده و جامعته متدنی استت (بشتیریه،
.)32 :0935
بر اساس دیدگاه ابزارگونه بودن دولت ،بیان میشود که دولت به طور اساسی محصول
عمل ارادی انسان است ابزاری است که انسانها برای رسیدن بته اهتداف خاصتی آن را
ساختهاند .دولت ،نتیجه قرارداد اجتماعی برای تأمین نظم و امنیت در محتدودهای ختاص
است .دولت چیزی را تأمین میکند که طبیعت تأمین نیترده استت و آن صتلح ،امنیتت و
آزادی است .ازاینرو ،دولت برای انسان وجود دارد ،نه انسان بترای دولتت .وقتتی دولتت،
پدیدهای ااصل قرارداد و توافق افراد در نظر گرفته شود ،بته عنتوان پدیتدهای ستاختگی
نامیده میشود اما وقتی دولت پدیدهای مصنوع ،اما ااصل اجبار بخشی از جامعه بر بخش
دیگر در نظر گرفته شود ،پدیدهای اجبارآمیز و تحمیلی تلقی میگردد (وینسنت.)904 :0910 ،
اال باید دید در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری ،کدامیک از مفاهیم دولت مدنظر است
و نظریه دولت ایشان بر پایه کدامیک از مفهوم دولت بنا شده است اندامواره بودن دولتت
یا ابزارگونه بودن آن .برای اینیه به این مهم در اندیشه رهبری دست یابیم ،باید ابتدا منشأ
و سرچشمه دولت را از دیدگاه ایشان بررستی کترد زیترا مفتاهیم و تعتاریف بته ریشته و
سرمنشأ خود متصل هستند.
نظریا گوناگونی درباره منشأ و دالیل به وجود آمدن دولت بیان شده است برختی از
متفیران ،منشأ دولت را زور ،عدهای آن را الهی ،بعضی آن را طبیعی و برختی بتر استاس
قرارداد اجتماعی و  ...میدانند .آیتاهلل خامنهای با توجه به مبانی شریعت ،منشتأ دولتت را
الهی ت مردمی میدانند و معتقدند:
انقالب ما یک انقالبی بود که بر مبنای اسالم ،امام و امت استوار بود .چون قیتام نخستتین،
اسالمی و مردمی بود ،انقالب هم اسالمی و مردمی شد ،و چون انقالب ،اسالمی و مردمتی
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بود ،ایومتی هم که بر مبنای آن انقالب بته وجتود آمتد ،استالمی و مردمتی شتد یعنتی

جمهوری اسالمی ... .خالصه جمهوری ما ایتن استت :ختدا و متردم (خامنته ای 04 ،خترداد
.)0910

با توجه به این مبناست که ایشان به مردمساالری دینتی معتقدنتد .از دیتدگاه ایشتان،
مردم ساالری به ریشه های دموکراسیِ غربی مطلقاً ارتباط نتدارد .بایتد توجته داشتت کته
مردم ساالری دینی دو چیز نیست یعنی این گونته نیستت کته متا دموکراستی را از غترب
بگیریم و به دین متصل کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کاملی داشته باشیم بلیه خودِ ایتن
مردمساالری متعلّق به دین است و اصول و جهتگیری الهی دارد:
مردم ساالری دینی دو وجه دارد :ییی ،تشیّل نظام که به وسیله اراده و رأی متردم صتور
می گیرد یعنی مردم نظام ،دولت ،نمایندگان و مسئوالن اساسی را بتا واستطه و بتیواستطه
انتخاب میکنند .دیگر آنیه ،دولت و مسئوالن در برابر مردم وظایفی دارند و باید در ختدمت
مردم و خدمتگزار آنان باشند (همو 05 ،آذر .)0913
نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیتاهلل خامنهای

از طرف دیگر ،به اعتقاد ایشان ،ارکان مهم دولت اسالمی شامل نظام والیت فقیته بتا
سه رکن اصلی ،یعنی «قوه مجریه ،مقننه و قضاییه» است که با اصل تفییک قوا در اال
فعالیت و خدمت به مردم هستند .مجلس خبرگان رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام
و شورای نگهبان نیز در کنار سایر قتوای کشتور ،اداره و تصتمیمگیتری بخشتی از نظتام
جمهوری اسالمی را برعهده دارند .در رأس تشییال نظام جمهوری استالمی هتم مقتام
رهبری (والیت فقیه) قرار دارد که فرماندهی کل قوا نیز در اختیار ایشان است.
به نظر ایشان ،منظومه فیری مهم این دولت اسالمی و مردمستاالری دینتی عبتار
است از :نفی ظلم ،استیبار و استبداد ،و استقالل و استغنای همهجانبه دولت و ملت از تییه
کردن به قدر های دیگر ،عز ملی و کشور اسالمی ،آزادی و جمهوری:
این شعار معروفِ استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی ،تقریباً نوعی ارکت از خاص بته عتام
است ،یعنی ذکر عام بعد از خاص است ...استقالل ،بخشِ غیر قابل انفیاک از آزادی استت
یعنی جزئی از آزادی است .جزئی از مفهتوم آزادی ،استتقالل یتک کشتور استت آزادیِ در
مقیاسِ یک ملّت است معنای این استقالل است .آن وقت همه اینها جزء جمهوری اسالمی
است یعنی جمهوری اسالمی هم ،نه فقط آزادی است ،نه فقط استقالل است ،بلیه شتامل
اینها هم هست» (همو 05 ،شهریور .)0934

بنابراین ،با توجه به اینیه در اندیشه و بیانا مقام معظم رهبری« ،تشتییال دولتت،
یعنی آن سازماندهی نیروها برای اداره این کشور و به کار گترفتن امیانتا کشتور بترای
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رسیدن به آن هدفها» (همو 3 ،اردیبهشت  )0913است و نیز بر اساس اینیه ایشان دولت را
«مردمی ت الهی» میدانند و از طرف دیگر ،به مردمساالری دینتی و استتقالل و آزادی و
جمهوری نظام معتقدند ،مفهوم دولت در اندیشه ایشان ،شبیهای درهمتنیده استت کته دو
معنای ارگانییی (اندامواره بودن) و میانییی (ابزارگونه بودن) دارد یعنی هتم دولتت را در
یک مجموعه کل می دانند و برای آن کمال ،تعالی و اهتداف واال و سرمنشتأ الهتی قایتل
هستند و هم برای دولت ویژگی مردمی بتودن و دموکراستی ،جمهوریتت ،استتقالل و ...
برمی شمرند و معتقدند دولت ،ابزاری است برای تحقق اهداف و نیز در خدمت مردم استت
برای تعالی و پیشرفت آنها .در واقع میتوان گفت در نظر ایشان ،مفهوم دولت بتر مبنتای
هندسه الهی شیل میگیرد و تعریف میشود .ایشان معتقدند:
نظام اسالمی به انسانها سعاد میدهد .نظام اسالمی هم ،یعنی آن نظامی کته مبنتی بتر
هندسه الهی است برای جامعه مبنی بر نقشه خداست در جامعه (همو 1 ،اسفند .)0933
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از طرف دیگر ،ایشان تشییل دولت اسالمی را بر پایه نظامی اسالمی میدانند:
نظام اسالمی ،یعنی هندسه عمومی جامعه ،استالمی بشتود  ...قتدم بعتدی  ...ایجتاد دولتت
اسالمی است .دولت نه به معنای هیأ وزیران یعنی مجموعه کتارگزاران ایومتت یعنتی
من و شما .ما باید به معنای واقعی کلمه ،در درون این نظامِ اسالمی ،اسالمی شویم (همتو،
 50آذر .)0931

ترسیم فرایند مدنظر ایشان در تحقق اهداف جمهوری اسالمی ایران چنین است:
ما یک انقالب اسالمی داشتیم ،بعد نظام اسالمی تشییل دادیم ،مراله بعد تشتییل دولتت
اسالمی است ،مراله بعد تشییل کشور اسالمی است ،مراله بعد تشییل تمدن بتینالملتل
اسالمی است .ما امروز در مراله دولت اسالمی و کشور استالمی قترار داریتم بایتد دولتت
اسالمی را ایجاد کنیم» (همو 1 ،آبان .)0939

انقالب

نظام

دولت

جامعه

تمدن

اسالمی

اسالمی

اسالمی

اسالمی

اسالمی
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بنابراین ،نظام اسالمی ،مقدمه تشییل دولت اسالمی است و وقتی نظام اسالمی ،یعنی
ارکان ایومت ،منبع تقنین و معیار و مالک تصمیمگیتری و قتانون اساستی مشتخص و

تثبیت شد و در واقع ،پایهگذاریهای اصولی انجام گرفت ،آنگاه نوبت به تشتییل دولتت
اسالمی و محتوا دادن به این ارکان و اصول و نظم دادن به زندگی مردم میشود (همتو3 ،
شهریور  .)0934بدین ترتیب ،می توان گفت مفهوم دولت در اندیشه رهبری ،نته بته مفهتوم
ارگانییی صرف است و نه میانییی صرف بلیه بر مبنای هندسه اسالمی است و به بیان
دیگر ،ایشان به مفهومی شبیهای و درهمتنیده در خصوص دولت معتقدند.
 .3ساختار دولت :والیت فقیهی؛ نظاممند؛ دولت کوچک پویا
0

 .0قایالن به «والیت فقیه» برای اثبا آن ،دو مبنا ارائه دادهاند :مبنای اول «نصب» است و مبنای دوم «انتخاب»
و بیعت .مطابق نظریۀ اول ،فقهای واجد شرایط در زمان غیبت امام معصوم همگی به نصب عام از سوی امام
صادن به والیت سیاسی و قضایی منصوب شدهاند« .نصب عام» به این معنا است که فقهای واجد شرایط ،هر
کدام به طور جداگانه و اختصاصی از سوی امام به والیت منصوب نشدهاند بلیه امام به طور عمومی هر فقیهی را
که جامع شرایط باشد ،به والیت بر مؤمنان برگزیده است و مردم موظفاند با آنان بیعت کرده ،ااکمیت اسالمی را
محقق نمایند .بر اساس این نظریه ،مشروعیت ااکمیت فقها از طرف شارع مقدس است و انتخاب مردم در
مشروعیت ااکمیت اسالمی آنان هیچگونه نقشی ندارد.
اما مطابق مبنای دوم ،ااکمیت و والیت در زمان غیبت ت و نه در زمان اضور امام معصوم ت فقط با بیعت تحقق
پیدا میکند و فقهای واجد شرایط پیش از بیعت شرعی و انتخاب مردم ،تنها صالایت والیت را دارند ولی برای
آنان ،نه عمالً والیتی وجود دارد و نه مشروعیتی .به عبار دیگر ،بر اساس این نظریه اگر فقیه جامعالشرایط بدون
بیعت شرعی و مردمی قدر را قبضه کند و عمالً دارای ااکمیت شود ،والیت و ااکمیت او مشروعیت نخواهد
داشت مگر اینیه مردم به آن رضایت دهند و در اقیقت با او بیعت کنند.
طرفداران هر یک از دو نظریه برای اثبا مدّعای خود به دالیلی روی آوردهاند (برای اطالع بیشتر ،نک :مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،0913 ،ج.)4

نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیتاهلل خامنهای

ساختار دولت در ایران ،جمهوری اسالمی بتر مبنتای والیتت فقیته استت .در رأس ایتن
ساختار ،ولی فقیه و سپس سه قوه مقننته ،مجریته و قضتاییه قترار دارنتد کته مستتقل از
ییدیگرند .این نظریه رهبری ،در راستای نظریه امام است که ایشتان رکتن اصتلی نظتام
جمهوری اسالمی را در دوره غیبت ،والیت فقیه میداند و آن را اصتلی روشتن و بتدیهی
برمیشمارد (نک :امام خمینی ،0913 ،ج 53 :01همو ،بیتا 2 :همو ،0913 ،ج .)0995 :0بنابراین ،در
رأس دولت اسالمی ،عالی ترین مقام که در رأس ایومت و قوای کشور قرار دارد و ااکم
و زمامدار مسلمانان تلقی میشود و سیاستهای کالن به دست او تعیین میشود ،ولیفقیه
است .پس از ایشان ،نظام ایومتی شامل سه قوه مجریه ،مقننه و قضتاییه متیشتود کته
رئیس قوه مجریه بعد از مقام رهبری ،دومین مقام رسمی کشور را برعهده دارد .بین قوای
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این دولت نیز تفییک قوا وجود دارد اما همه ،قوای یتک نظتام هستتند و در رأس هترم
قدر با ییدیگر تالقی میکنند و همه در یک نقطه متمرکز میشوند و کسی کته نقطته
مرکزی و اصل نظام است ،ولی فقیه است که به همه قوا واد و ییپارچگی میبخشتد.
به عبار دیگر ،در نظام والیت فقیه ،قوای سهگانه تحت اشراف نقطه مرکزی نظام ،یعنی
والیت فقیه قرار دارند .او ،هم اافظ قانون اساسی است و هم مراقب است کته از اایتام
اسالمی ،ارزشها ،اهداف و آرمان های انقالب اسالمی تخلفی صور نگیرد و نیتز نقتش
هماهنگکننده بین قوای سهگانه را برعهده دارد و اگر کشور با بحرانهای شیننده روبهرو
شود ،وی با هدایت و تدبیر ،بحرانها را برطرف میکند (نوروزی.)051-002 :0931 ،
ویژگیهای این دولت شیعی که در رأس آن ولی فقیه است ،عبار است از:
( )0جهت گیری الهی داشتن آن ،که در تتداوم والیتت ربتوبی ختدای متعتال ،پیتامبر
است.
و اهل بیت
اکرم
( )5مشروعیت داشتن آن ،که از طرف خداوند اجازه والیت و زمامداری فقیه داده شده
که در تمام شئون اجتماعی افراد دخالت کند و امور جامعه را بر اساس اایتام الهتی اداره
نماید.
( ) 9مقبولیت و پذیرش اجتمتاعی داشتتن آن ،کته متردم و پتذیرش آنتان در عینیتت
بخشیدن والیت فقیه ،نقش اصلی را دارد (نصرتی.)39-35 :0939 ،
اما وقتی بحث از ساختار دولت به میان می آید ،بیشتتر اندیشتمندان معمتوالً بحتث از
اندازه آن را نیز به میان میآورند .درباره اندازه مطلوب دولت ،بین میاتتب و دیتدگاههتای
مختلف اقتصادی ت سیاسی ،اتفاننظر وجود ندارد .دولتتهتا را از نظتر مداخلته اقتصتادی
میتوان در طیف گسترده ای در نظتر گرفتت کته از دولتت کالستیک آغتاز و بته دولتت
برنامهریزی متمرکز ختم میشود .در میان این دو سر طیف ،میتوان به دولت قانونگتذار،
دولت رفاه ،دولت سیاست گذار ،دولت برنامه ریز بخشتی و غیتره اشتاره کترد (بازمحمتدی و
چشمی .)9 :0932 ،به هر اال ،از نظر مداخله سیاسی ،اقتصادی و فرهنگیِ دولتها ،به طور
کلی دو نظریه درباره اندازه دولت وجود دارد:
الف) دولتهای حداکثری :دولتهایی که در تمام امور جامعه و کشور ،اعم از اقتصتاد،
سیاست ،اریم خصوصی ،فرهنگ و غیره دخالت میکنند همانند رژیمهای دییتتاتوری و
استبدادی ،مارکسیستی و سوسیالیستی.
ب) دولتهای حداقلی :دولت هایی که کارویژه و نقش اداقلی و آن هم در بعضتی از

الف) وظایف مربوط به امور معنوی

 تعلیم و تربیت ،تزکیه جامعه و تقویت مبانی شناختی و فرهنگی متردم :در ایتن امتررسانه های عمومی ،از جمله صدا و سیما ،مطبوعا و نیز نهادهای تعلیم و تربیتتی دولتت
نقش اساسی دارند .جامعهای که از لحاظ فرهنتگ ،معلومتا و آگتاهی در ستطح بتاالیی
باشند ،می توانند سدی محیم در برابر نفوذ فرهنگ بیگانگان باشتند (نتک :خامنتهای 04 ،آذر
.)0912
 تأمین آزادیهای مختلف برای افراد جامعه :منظور از این وظیفه ،زمینهسازی دولتتبرای رهایی افراد جامعه از عیوب مخرب ،مفسد و متوقفکنندة همه موانع ارکت و رشد و
جهش انسان هاست .در اینجا آزادی به هر دو معنا مدنظر استت )0( :آزادیِ روح انستان از
آالیشها ،هواها و هوسها و نیز از رذایل و قید و بندهای مادی ( )5آزادیهای اجتماعی،
آزادیهای سیاسی ،آزادیهای اقتصادی ،آزادی فیر و اندیشتیدن و عقیتده .البتته هتر دو
گونه آن در چارچوب اسالم و مبانی اسالمی و شریعت پذیرفته شده است ،نه در چارچوب
غرب که هر کسی هر کاری دلش خواست انجام بدهد که نتیجه آن ،بیبندباری ،خودرأیی
و خودکامگی است (همان).
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امور جامعه و کشور برعهده دارند به طوری که گویا دست دولت در امور کشور بسته بوده،
از ایفای نقش خود ناتوان است .چنین دولتهایی اغلب منفعل هستند تا فعال.
همدنین باید توجه کرد که نوع نگرش به نقش دولت و دالیل به وجود آمدن آن نیتز
در اندازه و ستاختار دولتت متؤثر استت زیترا تغییتر نگترشهتا ،ستبب تغییتر وظتایف و
مسئولیتهای محولشده به دولت و در نتیجه ،تغییر اندازه دولت میشود (چشمی.)0934 ،
با توجه به مقدما بیانشده ،برای اینیه به دیدگاه آیتتاهلل خامنتهای دربتاره ستاختار
دولت دست یابیم ،باید منشأ دولت و کارویژه های آن را در اندیشه ایشان بررسی کنیم .در
بحث قبل بیان شد که رهبر معظم انقالب بر اساس اینیه ارکت انقالبتی متردم کته بته
تشییل جمهوری اسالمی انجامید ،بر مبنای الهی بود ،برای دولت نیز سرچشمهای الهی ت
مردمی قایل هستند و مردم ساالری دینی را که ناشی از آن استت ،اصتل و استاس نظتام
جمهوری اسالمی ایران میدانند.
از نظر آیتاهلل خامنهای وظایف ،نقشها و کارویژههتای دولتت در رابطته بتا متردم و
جامعه ،در دو گونه وظیفه و کارکرد خالصه میشود که هر کدام نیز به زیربخشهایی قابل
انقسام است:
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 ایجاد مصونیت :از طریق افزایش توانمندیها که آن هم از راههای ذیل بته دستتمیآید )0( :تقویت ایمان اسالمی مردم از سوی دولت  .5تقویت علم از سوی دولتت و ...
(همو 52 ،خرداد .)0932
ب) وظایف مربوط به امور مادی و رفاهی
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 پرداختن به صنایع کوچک و متوسط در بخش صنعت و اشتغالزایی توجه به اولویتها در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای دولتی توجه و امایت از شرکتهای دانشبنیان تأمین امنیت کاری و شغلی :از طریق جلوگیری از قراردادهای غیر الزم ،جلتوگیریاز قاچان کاال و هدایت منابع به سمت مصلحت کشور (همو 52 ،خرداد .)0932
 مراقبت و امایت از مردم و خدمت به آنها ،بهخصوص محرومان ،ستمدیدگان ،از پاافتادگان و محتاجان (همو 04 ،خرداد  0910و  00دی  .)0911با انجتام ایتن وظیفته ،محبتت و
اعتماد مردم به دولت و دلتمردان جلب میشود (همو 59 ،مرداد  )0911و مردم نیز از دولت در
همه امور و تصمیماتش امایت خواهند کرد و در مواقع اساس از نظام دفاع خواهند کترد
و بزرگترین بحرانها را هم همین عاطفه و محبت مردم از سر خواهد گذراند.
 کنترل ،هدایت و نظار در مسائل و امور اقتصادی و بر کیفیت استفاده از سرمایه ومصرف آن :در این صور  ،در این امور سوءاستفاده صور نمیگیرد که اق مردم ضتایع
شود و نیز در مصرف هم اسراف نمیشود تا اق طبقا ضعیف و مستضعف پایمال گتردد
و مصلحت کشور به خطر نخواهد افتاد (نک :همو 02 ،آبتان  .)0911مزیت دیگر ایتن وظیفته
دولت ،اگر بهدرستی و با دقت فراوان انجام شود ،این است که در جامعه ،ظلم ،بغی و فساد
مانند دنیای سرمایهداری به وجود نمیآید و از مفاسد اقتصتادی خترد و کتالن جلتوگیری
میکند زیرا اینگونه مسائل ،پایههای دولت و نظام استالمی را سستت و متزلتزل کترده،
مردم را از نظام دلسرد مینماید.
 ضامن اجرای قانون بودن :به اعتقاد رهبری« ،اگر نظار دولت اسالمی و ااکمیتاسالم نباشد ،قانون اسالمی بهخودیخود نمی تواند معجزه بیند .قتانون هنگتامی کتاربرد
دارد و مؤثر است که باالی سر قانون ،یک دستت قتوی و نیرومنتدی باشتد و آن دولتت
اسالمی است» (همو 00 ،دی .)0911
 استقرار عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی« :ییی از اهرم هتای استتقرار عتدالت درجامعه اسالمی ،ایومت اسالمی و دولت اسالمی و به تعبیر روشتن تتر ،دستتگاه اجرایتیِ

اسالمی است» (همان).
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 اضور کامل دولت در همه فعالیتهای جامعه :این کار به منظور نظار و کنترل برفعالیت های جامعه و نه دخالت در امور مردم صور میپذیرد (همان) .دولت اسالمی نیز با
اعمال قدر و با اضور دایمی و رابطه مستمر با قشترهای متردم ،بایتد از تخلفتا آنهتا
جلوگیری کند تا ظلم و بغی و تبعیض و اختالف طبقاتی و از بین رفتن زندگی و رفاه قشر
عظیم مستمند اتفان نیفتد اما اگر این گونه نباشد ،اگر دولت دستش باز نبود و توان اعمال
قدر نداشت ،قانون بهرااتی زیر پا گذاشته میشود.
 قرار دادن مقرراتی برای کارفرمایان :این کار برای رعایت اقتون کتارگران و قشترمحروم جامعه و امایت و دستگیری از اقون مظلومان و محرومان انجام متیشتود (نتک:
همان).
با توجه به منشأ دولت و کارویژههایی که مقتام معظتم رهبتری بترای دولتت تعریتف
میکنند ،به نظر می رسد ایشان به دولت اداقلی یا اداکثری با الزاما تعریفشده غربتی
معتقد نیستند بلیه ایشان در تعریف ساختار دولت (دولت بزرگ یا گسترده/دولت کوچک)
به ساختاری نظاممند و دولت کوچک پویا و تعاملی معتقدند .در واقع ،ایشان بیشتر گستترة
«نظار »« ،امایت» و «هدایتِ» جامعه را وظیفه دولت میدانند و به عدم دخالت دولتت
در زندگی مردم قایلاند اما در سطح جامعه و کشور معتقدند دولت باید فعال و پویا باشد و
نقش تعاملی داشته باشد.
پس می توان گفت ایشان ساختار دولت را ،یک دولت کوچتک پویتا و بتدون الزامتا
نظریا دولت اداقلی در غرب میدانند .از یک طرف ،نه اداکثری که دولت در تمام ابعاد
زندگی مردم دخالت کند مانند دولتهای سوسیالیستی و مارکسیستی شرن ،و نه اتداقلی
که دولت از جامعه منفعل باشد مانند دولت سرمایهداری غترب .از طترف دیگتر ،ستاختار
تشییال دولت در اندیشه سیاسی آیتاهلل خامنهای عبار است از :نظتام شتیعی والیتت
فقیهی بر پایه رأس نظام ،یعنی ولی فقیه و سه قوه مقننته ،مجریته و قضتاییه و پتذیرش
اصل تفییک قوا و همراهی دو نهاد شورای نگهبان و مجمتع تشتخیص مصتلحت نظتام
برای نظار بر اجرای اسالمی بودن قوانین و در نظر گرفته شدن مصلحت اسالم و مردم
مسلمان.
 .4نظریه دولت :دولت کریمۀ عدلمحور

در عصر کنونی ،شاهد تحول نظریههای دولتت از دولتت اتداکثرگرا بته دولتت اتداقلی 511
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هستیم .این وجه ،ناظر به تحول نظریههای دولت مدرن از منظر دو روییرد است :روییرد
جامعهمحور (تبیینی) و روییرد دولتمحور (تجویزی) .روییرد جامعهمحور ،دولت متدرن را
بهشد تحت فشار ساختار درونی جامعه و متیی بر امایتت سیاستی و منتابع اقتصتادی
بازیگران قدرتمند بخش خصوصی میداند اما روییرد دولتمحور ،با بررسی رابطه دولتت
مدرن با نیروهای جامعه ،بر توانایی دولت به انجتام عملتی ختالف تقاضتاهای بتازیگران
سیاسی تأکید میکند .امروزه این تحوال با توجه به پهنا و گسترة آن در بیشتر کشورهای
جهان ،و نیز تعمیق آن در الیههای مختلف جوامع که ناشی از جهانی شدن و ویژگیهای
آن است ،سبب کاهش نقش و کارویژههای دولت و ظهور شرایطی تتازه بترای گتذار بته
دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است (توایدفام .)3-0 :0933 ،اال با توجته
به موضوع مقاله ،باید پی گرفت که :نظریه دولت آیتاهلل خامنهای چیست؟
به نظر ایشان ،انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی بر پایه اسالم ،ولتی فقیته و متردم
شیل گرفت (نک :خامنهای 04 ،خرداد  )0910ازاین رو ،نظریه دولت ایشان ،بر پایه جمهتوری
اسالمی و مردم ساالری دینی و مبتنی بر شریعت و مردم است .به اعتقاد ایشتان ،مردمتی
بودن ،راز اصلی انقالب و نظام ماست و به دلیل اینیه نظام جمهوری استالمی ایتران بتر
پایه مردم و اسالم است و دشمن نیز این را میداند ،درصدد است با تفرقهافینتی و ایجتاد
دشمنی میان مردم و مسئوالن ،به نظام جمهوری اسالمی ضربه بزند (نک :همان).
به نظر رهبر معظم انقالب ،ایومت مردمی و مردمساالری دینی ،بدین معناست که بر
اساس فرمان خدا ،به مردم اجازه و امیان تصمیمگیری در سرنوشت خود و اقدام داده شده
است و ایومت اهلل با ایومت متردم هتیچ منافتاتی نتدارد .در قترآن کتریم هتم دربتاره
بنیاسرائیل آمده است« :وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفواا ففعی االَرضِ وَ نَجَِلَهُع
اَئفمَّۀً» (قصص .)2 :در واقع ،ایومت مردم ،به معنای ایومت خدا و درچارچوب اایام الهی
و شرع مقدس است.
به اعتقاد ایشان ،مردمی بودن ایومت اسالمی ،دو معنتای دووجهتی دارد )0( :نقتش
دادن به مردم در ایومت در چارچوب اایام الهی برای تعیین سرنوشت خود ( )5ایومت
در خدمت مردم و خدمتگزار مردم (خامنتهای 04 ،مترداد  .)0915بته همتین دلیتل ،مشتاهده
میکنیم در جمهوری اسالمی که پرتویی از ااکمیت اسالم در آن هست ،متردم در همته
صحنهها اضور و نقش پررنگی دارند و در این نظام ،دارای اق رأی و نظر هستند.
این دولت مردمی ت الهی در سیره اهل بیت نیز پیشنیه تاریخی دارد .در صتدر استالم،

نظام سیاسی در اسالم عالوه بر رأی و خواست مردم ،بر پایه اساسیِ دیگری هم که تقتوا و
عدالت نامیده میشود ،استوار است .اگر کسی که برای ایومت انتخاب متیشتود ،از تقتوا و
عدالت برخوردار نبود ،همه مردم هم که بتر او اتّفتان کننتد ،از نظتر استالم ایتن ایومتت،
ایومت نامشروعی است اکثریت که هیچ! (همو 51 ،آذر .)0935

از طرفی ،ایشان در سخنان خود از دولت کریمه یاد کردهاند که ویژگی بارز آن ،اجرای
عدل و تحقق عدالت و عز دادن به مسلمانان است:
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و نیز تا مدتی بعد از رالتت ایشتان ،ایومتت جامعته استالمی،
ایومت پیامبر اکرم
نیتز متردم در صتحنه ایومتت بته
ایومتی مردمی بود .در زمان ایومت امام علی
معنای واقعی اضور و دخالت میکردند ،نظر میدادند و در تصمیمگیریها از آنها مشور
گرفته میشد و اق رأی و نظر و مشور داشتند .بنابراین ،اگتر ایتومتی ادّعتا متیکنتد
مردمی است ،باید به معنای اوّل هم مردمی باشد یعنی مردم در این ایومت دارای نقش
باشند (نک :همان).
با توجه به مطالب بیانشده و اینیه مقام معظم رهبری بترای دولتت ،نقتش رهبتری،
برنامهریزی ،سیاستگذاری و «نظار  ،امایت و هدایتِ» جامعه قایل است و وظیفه مردم
را اطاعت ،مشارکت ،نقد و اصالح میداند و تنها در مواردی که مصتلحت استالم و متردم
مسلمان اقتضا کند ،دخالت و عاملیت دولت را جایز میدانتد ،بنتابراین ،ایشتان بته نظریته
تلفیقی جامعهمحور و دولتمحور معتقد است که میتوان آن را «نظریه عدلمحور» نامید.
به نظر مقام معظم رهبری« ،ایومت اسالمى و انقالب اسالمى ،این ارف نتو را مطترح
کرد که ااکم و ایومت و قدر سیاسى باید مبتنتى بتر پرهیزگتارع ،عتدالت و اقیقتت
باشد» (خامنهای 51 ،بهمن  .)0913همدنین بر اساس اندیشه ایشان:

دولت باید دولت کریمه باشد .معنای «اللّه انّا نرغب الیک فی دولۀ کریمۀ» 0این است که
پروردگارا! ما دستهای خود را بلند و دلهایمان را به سوی تو عرضه میکنیم و از تو دولت
کریمه را میخواهیم  ...دولت کریمه ،دولتی است که عزیز و سربلند و دارای اعتقاد راسخ به
آن راهی است که قانون اساسی و وظایف و سیاستهای نظام در مقابل او گذاشتته استت.
نفوذناپذیر است و متاع خودش را به خاطر سبک کردن دیگران ستبک نمتیبینتد  ...دولتت
 .0شیخ کلینی ،الیافی ،ج ،9ص 455شیخ صدون ،تهذیباألایام ،ج ،9ص 011شیخ طوستی ،مصتباحالمتهجتد،
ص 211عالمه مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،33ص.1
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کریمه دارای پیام استت و بترای دنیتا اترف نتو دارد .متا ایتن اترف نتو را داریتم .امتروز
مردم ساالری دینی ای که ما در کشور خود مطرح می کنتیم ،یتک اترف نتو استت» (همتو،
/12شهریور.)0931/

در نتیجه ،می تتوان گفتت نظریته متدنظر رهبتری در بحتث دولتت« ،دولتت کریمته
عدلمحور» است که اصول آن عبار است از :برپتایی قستط و عتدالت ،متردمستاالرع،
استقالل ،مبارزه با فساد و بیعدالتی ،دفاع از اقون ملت در همه زمینهها ،دفاع از اقتون
مسلمانان عالم ،و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم.
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شبکهای بر مبنای هندسه الهی•

مفهوم

نظام والیت فقیهی با دولت کوچک پویا و تعاملی•

دولت
ساختار

دولت کریمه عدلمحور•

دولت
نظریه
دولت

نمودار شماره  :3نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیتاهلل خامنهای

 .5نتیجه

به نظر آیتاهلل خامنهای ،خطوط اصلی همه تصمیمها و برنامتههتا ،بته آبشتخور اندیشته
اسالمی ،جهانبینی اسالمی ،و تلقی و برداشتت استالمی متصتل استت و بتر استاس آن
برداشت و تلقی است که وظایف مشخص می شود و عمل بر طبق آن صور میگیرد .در
واقع ،این خطوط اصلیِ تلقی و بینش اسالم و جهان بینی اسالمی است که به همته امتور
جهت دینی و اسالمی می دهد و آنها را از امور باطل و کفر جتدا متیستازد و نیتز همتین
جهتدهی است که سبب شیلگیری دو نظام کفر و ایمان میشود.
تمام این اصول جهان بینی ،در تنظیم روابط زنتدگی و در تنظتیم پایته هتای ایومتت
اسالمی و اداره جامعه مؤثّر است .بنابراین ،دولت اسالمی از نظر مبانی و منابع ،کتامالً بتا
دولتهای غربی و مدرن تفاو دارد و دیدگاههای دولت اسالمی نیز از این نظر بتا غترب
متفاو است و نمیتوان دیدگاههای غربی و اروپایی را بر ایران و دولت اسالمی آن کامالً
منطبق و قابل تطبیق دانست .البته باید توجه کرد که گاه از اصالاا ییسانی در نظریهها
استفاده می شود اما باید در نظر داشت که ییسان بودن اصالاا و بهکارگیری آنهتا ،بته
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معنای ملزم و پایبند بودن به مبانی نظریا غربی نیست و صرف کتاربرد استت و جهتت
الحادی ندارد بلیه جهت الهی و جهتگیری اسالمی و دینی دارد.
در این مقاله ،اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری در باب دولت با توجته بته سته وجته
نظری بحث ،یعنی مفهوم دولت (ارگانییی/میانییی) ،ساختار دولت (دولت اتداقلی/دولت
اداکثری) و نظریه دولت (جامعهمحور/دولت محور) بررسی شد .در اندیشه سیاسی آیتاهلل
خامنه ای ،مفهوم دولت تلفیقی از مفهتوم ارگتانییی و میتانییی استت .بته نظتر ایشتان،
تشییال دولت عبار است از :سازماندهی نیروها بترای اداره کشتور و بته کتار گترفتن
امیانا کشور برای رسیدن به هدفها .ایشان منشأ دولت را مردمی ت الهی میدانند و به
مردمساالری دینی و اصول مسلّم استقالل ،آزادی و جمهوری معتقدند .از طرفی ،ایشان بر
آن است که نظام اسالمی جمهوری اسالمی ایران که مقدمه تشییل دولتت استالمی آن
بود ،بر مبنای هندسه الهی شیل گرفته و قوام یافته است به این معنا که نظام و دولت در
ایران ،جهت الهی و اسالمی دارد و بر مبنای شریعت ،ایمتان و عتدالت استتوار استت ،نته
جهت الحادی و بر مبنای کفر و استیبار .ازاینرو ،میتوان گفت ایشان به مفهوم شبیهای
از دولت بر مبنای هندسه الهی معتقد است.
در بحث ساختار دولت ،مقام معظم رهبری به دولت اداقلی یا اتداکثری بتا الزامتا
تعریف شدة غربی باور ندارند بلیه ایشان در تعریفی ساده از ساختار دولت (دولت بزرگ یا
گسترده و دولت کوچک) ،به دولت کوچک پویا و تعاملی معتقدند .به اعتقاد ایشان ،ساختار
دولت ،والیت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوای مقننه ،مجریه و قضتاییه استت کته بته
صور مستقل و مجزا از ییدیگر فعالیت میکننتد و دو نهتاد شتورای نگهبتان و مجمتع
تشخیص مصلحت نظام بر اسالمی بودن قوانین و افظ مصلحت اسالم و مردم مستلمان
نظار میکنند .ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظار  ،امایت و هدایت» و اصل اساسی
را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند ،جز زمانی کته مصتلحت استالم یتا متردم
مسلمان اقتضا کند که در این صور دولت میتواند در امور مردم دخالت کند .بتر استاس
همین نقش ،کارویژه و وظیفهای که برای دولت تعریف میکنند ،در نظریه دولت خود ،بته
نظریه عدلمحور و دولت کریمه معتقدند دولتی که بر مبنتای عتدل و قستط و ایمتان و
عز اسالمی استوار است و امیرانی میکند.
در جدول ذیل ،خالصهای از اندیشه سیاسی ایشان در باب مفهتوم ،ستاختار و نظریته
دولت ارائه شده است:
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کارویژه دولت
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شبیهای مبتنی بر هندسته الهتی :تلفیتق ارگانیتک و
میانی الهی ت مردمی بودن منشأ دولتت متردمستاالری
دینی استقالل ،آزادی و جمهوری
الف) وظایف مربوط به امور معنوی:
 شامل تعلیم و تربیت ،تزکیته جامعته و تقویتت مبتانیشناختی و فرهنگی مردم
 تأمین آزادیهای مختلف برای افراد جامعه ایجاد مصونیتب) وظایف مربوط به امور مادی و رفاهی:
 پرداختن به صنایع کوچک و متوسط در بخش صنعت واشتغالزایی
 توجه به اولویتها در برنامهریزیها و تصمیمگیریهایدولتی
 توجه و امایت از شرکتهای دانشبنیان تأمین امنیت کاری و شغلی مراقبت و امایت از مردم و خدمت به آنها ،بهخصوصمحرومان ،ستمدیدگان ،ازپاافتادگان و محتاجان
 کنترل ،هدایت و نظار در مسائل و امتور اقتصتادی وبر کیفیت استفاده از سرمایه ،پول و مال و مصرف آن
 ضامن اجرای قانون بودن اضور کامل دولت در همه فعالیتهای جامعه به منظورنظار و کنترل بر فعالیتهای جامعه و نه دخالت در امور
مردم

ساختار دولت
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نظریه دولت

 قرار دادن مقرراتتی بترای کارفرمایتان جهتت رعایتتاقتتون کتتارگران و قشتتر محتتروم جامعتته و امایتتت و
دستگیری از اقون مظلومان و محرومان
 و ...والیت فقیهی با ساختار کوچک و گویا و تعاملی :به دولت
اداقلی یا اداکثری با الزاما تعریفشتده غربتی معتقتد
نیستند بلیه ایشان در تعریف ساختار دولت (دولت بزرگ
یا گسترده و دولت کوچتک) ،بته دولتت کوچتک پویتا و
تعاملی قایلاند.
ساختار دولت :والیت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوای
مقننه ،مجریته و قضتاییه مستتقل و مجتزا از ییتدیگر و
همراهتتی دو نهتتاد شتتورای نگهبتتان و مجمتتع تشتتخیص
مصلحت نظام.
وظیفه دولت« :نظار  ،امایتت و هتدایت» ،یعنتی عتدم
دخالت دولت در زندگی مردم ،جز وقتی مصتلحت اقتضتا
کند= دولت کوچک پویا بتدون الزامتا نظریتا دولتت
اداقلی در غرب.
معتقد به دولت کریمه عدلمحور .نظام استالمی و دولتت
اسالمی ،بر پایه عدل و قسط و ایمتان و عتز استالمی
شیل گرفته استت و بتر مبنتای اصتولِ برپتایی قستط و
عتتدالت ،متتردمستتاالرع ،استتتقالل ،مبتتارزه بتتا فستتاد و
بیعدالتی ،دفاع از اقون ملت در همه زمینههتا ،دفتاع از
اقون مسلمانان عالم ،دفاع از هر مظلومى در هتر نقطته
عالم کار میکند.
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