تفاوت والیت مطلقه با حکومت مطلقه
والیت مطلقه تفاوت سهگانهای داره با حکومت مطلقه .معناش این هست که یک حاکم هر چه خودش بخواهد بدون ضابطه
و بدون قاعده و بدون نظارت و بدون پاسخگویی به کسی حکومت کند .این معنای حکومت مطلقه است پس یکبار دیگر
عرض میکنم حاکمی باشد که هر چه خودش دلش میخواهد بدون هیچ ضابطه بدون هیچ نظارتی و بدون پاسخگویی به
کسی کسی بر کار اون نظارت نداشته باشه نه شورایی هست نه مجلسی هست نه خبرگانی هستند نه به هیچ کس هم
پاسخگو نیست کسی نمیتواند اون را به پرسش بکشد که چرا در اینجا چنین تصمیمی گرفتی چنین حکمی کردی همچنین
قاعدهمند نیست تصمیماتش هیچ ضابطهای ندارد نمیتواند بگوید نمیشود به او گفت که بیا بر اساس این قواعد عمل کن
این چنین حکومتی میشود حکومت مطلقه اما والیت مطلقه در هر سهی این شرایط متفاوت است با حکومت مطلقه زیرا هم
نظارت پذیر است هم باید ولی فقیه پاسخگو باشد و هم اینکه و در چارچوب شریعت باید عمل کند .توجه فرمودید در
چارچوبهی شرعی عمل میکند البته فقط در چارچوب شریعت و مصالح عمومی وقتی که یک حکومتی چنین شد این حکومت
والیت فقیه است ولی از اون طرف به هر سه جهتی که اشاره کردیم تفاوت پیدا کرد با حکومت مطلقه فقط در اسمش با هم
شباهت دارند اما چرا به این گفتهاند والیت مطلقه و چرا به آن گفتهاند حکومت مطلقه اونجا که حکومت مطلقه گفتهاند
کلمهی مطلقه معناش یعنی آزاد شده آزاده شده از چی؟ از نظارت از قاعده از پاسخگویی اون حکومت مطلقه آزاده از اون سه
چیز خوب حاال والیت مطلقه آزاد از چیست؟ والیت مطلقه آزاد از یک چیزه فقط و اونم احکام اولیهی شرعی یعنی چی یعنی
نباید به احکام اولیهی شرعی عمل بکند پاسخ میدهیم چرا باید عمل بکند ولی اینگونه نیست که دست و پایش بسته باشد
در برابر احکام اولیه .یعنی اگر یک جایی احکام اولیه بخواهد اجرا بشود به ضرر مسلمانان تمام میشود اگر یک جایی این
احکام اولیه را اجرا کنند مشکالتی پیدا میکند و جامعه با بحران مواجه خواهد شد اگر این حکم اولیه را اجرا کنیم خالف
منافع عمومی امت خواهد بود اینجا ولی فقیه میتواند از این حکم موقتا برای یک مدتی مثال چند سال عدول کند به حکم
ثانوی رجوع کند یا به حکم حکومتی مراجعه کند بر اثر مطالب اینجاست که میگویند مطلق است این والیت یعنی نسبت به
احکام اولیهی شرعی دست و پایش بسته نیست بلکه میتواند از آنها موقتا عدول کند .پس دیدید که بسیار تفاوت هست بین
این دو تا حکومت اصال قابل مشابهت دینی بین این دو تا نیستند.

