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"والیت فقیه" از دیدگاه شرع ،عقل و عرف
پیشگفتار
درود می فرستم بر اكثريت مطلق هموطنانم در داخل و خارج از ايران كه قربانی بی عدالتی های حكومت واليت
فقيه هستند و به عنوان كسی كه با حكم فقهای دنيا طلب ،جوانی ،سالمتی و اعتبارش به تاراج رفت ،خانواده اش
فرو پاشيد و شاهد قتل پدر و مادر خويش بود ،با تمامی دردمندان جامعه همدردی می كنم.
واژه "والیت فقیه "
اين واژه اولين بار در موضوع مرجعيت و تقليد و با مفهوم سياسی و حكومتی مطرح شد .1در تعيين اختيارات آن
نيز اختالفات زيادی به وجود آمد چرا كه در ذيل واليت تشريعی تعريف گرديد و قاعدتا بايد نسبت به پذيرش يا
رد آن ،حق انتخاب و اختيار محفوظ می بود ،ولی آنچه كه امروز شاهد آن هستيم حاكميت ولی فقيه بر كل جامعه
و كشورداری در تمام قوای آن است ،يعنی يك نفر در جايگاه ولی فقيه به جای همه تصميم می گيرد و تماميت
جان ،مال ،ناموس ،انديشه و سرنوشت نفوس را در مصادره خويش می داند!
نا گفته نماند كه مفهوم "واليت فقيه" با عباراتی از قبيل "واليت امر"" ،امامت امت" و "واليت مطلقه امر و
امامت" در قانون اساسی گنجانده شد و از آن به عنوان "واليت مطلقه فقيه" نام برده می شود .ما در تحليل و نقد
پيش رو ،به منظور رعايت اختصار ،از واژه "واليت فقيه" كه رايج تر است استفاده می كنيم.
دالیلی بر رد حقانیت والیت فقیه
محوريت دعاوی طراحان واليت فقيه را می توان در سه قسمت كلی خالصه نمود:
قسمت اول :آنها با سوء استفاده از آياتی از قبيل ذيل كه داللت بر واليت و اطاعت از خدا و رسول دارد و با بيان
اين دروغ كه "واليت فقيه در طول واليت خدا و رسول قرار دارد" آنرا واجب االطاعه معرفی می كنند!
"اطیعووا و اطیعووا الرسوول فوان وولووا فانموا علیوه موا حمول وعلویكم موا حملوتم و ان وطیعووه وهتودوا و موا علور الرسوول اال الو اغ
الم ین" :نور" - 45 ،انما ولیكم و رسوله و الذین آمنووا الوذین یقیموون اللولوو و یوووون ال كووو و هوم راكعوون" :مائوده-44 ،
"الن ی اولی بالمؤمنین من انفسهم" :اح اب" - 4 ،و ما كوان لموؤمن و ال مؤمنوه ا ا ق وی و رسووله امورای ان یكوون لهوم الییوره
من امرهم و من یعص و رسوله فقد ضل ضاالی م ینا" :اح اب" - 63 ،من یطع الرسول فقود اطواع " :نسوا" -08 ،،موا آوواكم
الرسول فیذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا" حشر.7 ،

 در آيه اول ،همان گونه كه امر بهه اطاعهت از خهدا و رسهول شهده ،جبهری و قههری نبهودن چنهين اطهاعتی نيهز قيهدشده" :فان وولوا" و "ان وطیعوه" و ايضا در پايان آيه نيز آمده" :و ما علر الرسول اال ال اغ الم وین" كهه دايهره عملكهرد
پيامبر را محدود به ابالغ رسالت نموده ،در نتيجه هرگونه تحكم و استبداد به نام خدا و دين ،نفی گرديده است.
 اگرچه در "آيات محكمات" فوق به وضوح لزوم اطاعت از خدا و رسولش مورد سفارش و تاكيد قرار گرفتهاست ،ولی اين قانون را نيز بايد به حساب آورد كه پذيرش و يا رد كليه فرامين و احكام تشريعی به ميل و اختيار
مردم واگذار شده است و همواره اينطور بوده كه فرامين خدا و رسول ،گاه مورد عمل و گاه مورد سرپيچی قرار
گرفته است زيرا هيچ جبر و اكراهی در قبول و عمل به احكام دينی وجود ندارد ،كما اينكه در آيات مختلفی نيز
آمده است" :ال اكراه فی الدین" :بقره" .643 ،انا هدیناه الس یل اما شاكرا و اما كفورا" :دهر" .6 ،فان اعرضوا" :شوری،
" .50ان وولوا" :آل عمران" .68 ،فان كذبوك" :انعام.157 ،

 اگر بر فرض محال ،واليت فقيه را در طول واليت خدا و رسول قرار دهيم ،چگونه می توان برای استقرارواليت جبری فقها در طول واليتی كه اجباری بر آن نيست ،به آيات فوق استناد نمود؟!
 در جائی كه پيامبر می فرمايد" :خودمحور ،راهی به سعادت و موفقيت ندارد" 6خود رايی واليان فقيه ،چهتوجيهی خواهد داشت؟ بر طبق سنت پيامبر ،تمام اقشار جامعه از جمله اقليت های قومی و مذهبی حق دارند كه
در تعيين سرنوشت مملكت خويش مشاركت كنند .همانطور كه در ماجرای جنگ احزاب ،زمانی كه سلمان
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فارسی پيشنهاد حفر خندق را مطرح نمود ،پيامبر عليرغم اين كه با اعتراض برخی از اعراب متعصب مواجه
شد ،آنرا پذيرفت.
 اگر هدف ،حكومتی بودن واليت و امامت بود ،پس چرا معصومين از قوای غيبيه خود برای برپائی حكومتاستفاده نكردند؟!
قسمت دوم :فقهای پرمدعا می گويند منظور از "اولی االمر" در آيه  95سوره نساء ،ولی فقيه است!
"یا ایها الذین آمنوا اطیعو و اطیعو الرسول و اولی االمر منكم فان ونازعتم فی شی ،فردوه الی و الرسول ان كنتم وومنون
باهلل و الیوم االخر لك خیر و احسن واویا ".

 در چه تعداد از روايات و احاديث قابل دسترس ،چنين بيان نسنجيده ای مطرح شده است؟! اگر منابع روائی و تفسيری شيعه مالك باشد ،در آنها قيد شده كه مراد از "اولی االمر" اهل بيت هستند. برداشت نظريه پردازان واليت فقيه از "اولی االمر" با اجماع نظر كارشناسی و فقهی اكثريت مفسرين وعلمای گذشته و حال ،مطابق نمی باشد و صرفا تعداد انگشت شماری چنين نظری را داشته اند.
 به عنوان نمونه ،آيت هللا خوئی كه يكی از مراجع مشهور شيعه و از مدرسان پهر آوازه حهوزه علميهه نجهف بهود،پيرامون اختيارات فقيه در شرح كتاب عروة الوثقی آورده است" :بر طبق اخبار معتبر ،فقيه مهی توانهد فقهر در دو
امر فتوای دينی و قضاوت دخالت كند و بهرای واليهت او در سهاير مهوارد ،اسهناد و روايهاتی وجهود نهدارد" و ايضها
درباره واليت مطلقه فقيه نيز آورده است" :استداللی بر واليت مطلقه فقيه در عصر غيبت امام زمهان نمهی باشهد و
اين واليت ،غير قابل اعتماد است".3
 يكی ديگر از اساتيد برجسته حوزه نجف ،آخوند خراسانی می باشهد كهه صهاحب كتهاب كفايهة األصهول اسهت و ازمشاهير فقه شيعه محسوب می گردد ،با آنكه ايشان در جايگاه رهبر مذهبی نهضت مشروطه نيز قهرار داشهت ولهی
مستندات روايی در اثبات واليت و حاكميت فقها را قاصر و ناكافی دانسته و قائلين بهه واليهت مطلقهه بهرای فقهها را
بههدعت گههذار ناميهده و صههراحتا اعههالم نمههوده اسههت كههه "واليههت بههر امههور شخصههی و جزئههی مههردم غيههر قابههل قبههول
است".5
 برخی از معدود فقهائی كه روزی به همراه بنيانگذار انقالب جزو تئوريسين ها و مبلغين سرسخت واليت فقيهبوده و آيه مذكور را به واليت فقيه تفسير می نمودند ،طی سالهای اخير صراحتا اعالم كردند كه در ارائه نظريه
واليت فقيه ،بُعد مطلقه و حكومتی آن ،مد نظرشان نبوده است و اذعان نمودند كه از گفته ها و نوشته هايشان سوء
استفاده شده است!
 قبل از ارائه تئوری واليت فقيه توسر مؤسس انقالب ،واژه واليت فقيه در كتب فقهی شيعی ،به كار نرفته بود واساسا بحث واليت و امامت فقها اولين بار توسر روحانيت طرفدار دين سياسی مطرح شد .مردم واژه های "امام"
و "ولی امر" به مفهوم حاكم مطلق سياسی مذهبی را برای هيچ يك از چهره های برجسته دينی حتی برای مرجع
كل شيعيان جهان ،آيت هللا سيد حسين طباطبائی بروجردی به كار نبرده و خود آنها نيز مخالف چنين القابی بودند.
روزی نامه اى به دست آيت هللا سيد محسن اعرجى كاظمينی رسيد كه روی پاكت با عباراتی از قبيل "ولى هللا"
ايشان را مخاطب قرار داده بودند ،وی آنرا مرجوع كرد و اقدام خود را اين گونه توضيح داد :القاب مذكور
منحصر به معصومين است ،لذا نامه برای من نبوده تا آنرا باز كنم!.4
 سندی مبنی بر اينكه قلمرو اطاعت از فقهها بهه وسهعت اطاعهت از خهدا و رسهول باشهد وجهود نهدارد و بها توجهه بههاينكه در اين آيه ،اطاعت از "اولی االمور" در رديهف اطاعهت از آنهها قهرار گرفتهه اسهت ،در نتيجهه از مفههوم "اولوی
االمر" به هيچ وجه نمی توان موقعيت فقها و علما را استخراج نمود.
 هيچ ادله قرآنی و روائی مبنی بر لزوم اطاعت مطلق از غير معصوم وجود ندارد ،لذا نمی توان "اولی االمور" رابههه غيهر معصههوم منتسههب نمههود ،مخصوصهها اينكههه در آيهه مههذكور اطاعههت از آن بههدون ههيچ قيهد و شههرطی در كنههار
اطاعت از خدا و رسول قرار گرفته است .اگر جز اين بود پيامبر و ائمه تبليغ آنرا می نمودند تا جهای شهك و شهبهه
باقی نماند .ولی همانطور كه تاريخ شهادت می دهد ،هيچ يك از اهل بيت ،امامهت و واليهت خهود يها ديگهران را بهر
صفحه 3

مردم تحميل نكردند .ضمن اينكه در ادامه آيه ،فقرات "ان كنتم وومنون" و " لوك خیور" مؤيهد تحميلهی نبهودن واليهت و
اطاعت است.
 در طول تاريخ تشيع ،نه تنها هيچ كدام از فقها و علمای برجسته بلكه حتی خود ائمه معصومين نيز اقدام به قيامجهت برپائی حكومت دينی نكرده اند.
 در آيه مذكور به "اولی االمر" و حتی به خود پيامبر امر نشده است كه مردم را به اطاعت خدا درآوريد و ياتدابير و اوامر خود را بر آنها ديكته كنيد .از سوی ديگر در آيه  095سوره آل عمران ،3صراحتا به پيامبر فرمان
داده شده تا در اداره امور با رعيت مشورت كند و در آيه  38سوره شوری 7نيز التزام عملي به آنرا جزو شراير
ايمان داشتن ،اعالم نموده است .اين موضوع به قدری جدی و تاثيرگذار است كه حتی سوره ای در قرآن به نام
"شوری" نام گذاری شده است .بنابراين ولی فقيه و هيچ شخص و نهاد ديگری حق ندارد مستقال از طرف كل
جامعه تصميم بگيرد و نبايد انتظار داشته باشد كه همگان اراده او را به عنوان فصل الخطاب در مباحث مورد
اختالف بپذيرند.
 فقهائی كه به طرز غيرمنطقی و مبهمی آيه مورد بحث را در تاييد حكومت ولی فقيه تفسير و تعبير كرده اند بهاين مسئله توجهی نداشته اند كه در "آيات محكمات" بسياری ،بدون نياز به هر گونه تفسيری ،واليت و امامت
تحميلی رد شده است ،از جمله خداوند در آيه  6سوره شوری ،صراحتا می فرمايد :ای پيامبر ،نسبت به كسانی كه
تن به واليت من نمی دهند وكالت و مسئوليتی نداری و نبايد آنها را تحت تعقيب و فشار قرار دهی.0
 يكی از وظايف "ولی" آن است كه پاسخ گوی رفتار خويش در قبال افراد تحت توليت باشد ،همانطور كه تمامیانبياء و اوليا نيز چنين بوده اند .اما تاكنون رهبران واليت مطلقه به هيچ شخص و سازمانی اجازه بازرسی و
تحقيق پيرامون عملكردشان را نداده اند .ناگفته پيداست كه واليت را بهانه فرمانروائی و حكمرانی خود می دانند
و به وظايف ذاتی و تعهدات آن ،اعتقادی ندارند.
 يكی ديگر از وظايف "ولی" حفظ رعيت از خطرات و تهديدهاست تا به دره های هولناك زمانه نيفتند ،ولیبيالن حكومت واليان فقيه ،مملو از گزارشات تكان دهنده ای از بحران آفرينی های اجتماعی ،سياسی و اقتصادی
است كه هر كدام بخش قابل توجهی از سرمايه های جانی و مالی ايران تحت اشغال را فنا كرده است .به عنوان
نمونه ماجرای طوالنی شدن جنگ ايران و عراق را يادآور می شوم.
 يكی ديگر از شاخص های بارز واليان آسمانی ،آن است كه هيچ گونه توقعی از مردم ندارند و اجر و مزدیطلب نمی كنند و اين امر در آياتی مانند" :شعراء "015 ،و "ص "86 ،مشهود است.9
 آيا ويراستارى دلخواه از فقرات قرآنی ،عادالنه و منطقی است؟! مثل كسى كه قسمت اول تهليل را مهى گرفهت ومی گفت" :ال اِله" قول خداست و بدين ترتيب ،تبليغ الحاد می نمهود و اسهتنادش كهالم ربهوبى بهود كهه خهدا گفتهه" :ال
اله ،اال "!
 آيا خداوند در آيهه  021سهوره بقهره ،در پاسهخ بهه سهئوال ابهراهيم پيرامهون كيفيهت پيشهوائی و اداره امهت نفرمهودهاست؟ "ال ینال عهدی الظالمین" :يعنی هرگز راضى به زمامدارى ظهالمين و خودمحهوران نمهی باشهم و ايشهان را در
امامت و رهبری امت ،مستحق نمى بينم.
 بر طبق اسناد قرآنی هرگونه ادعائی از سوی ظالمين مبنی بر قرار داشتن در طول واليت خدا مردود می باشد:"و ال یهدی القوم الظالمین" :آل عمران" - 03 ،و الظالمون ما لهم من ولر و ال نلیر" :شوری" - 0 ،و ما یرید ظلما
للعالمین" :آل عمران" - 180 ،و ما یرید ظلما للع اد" :غافر" - 61 ،ان لیس بظام للع ید" :حج" - 18 ،ان ال یظلم
مثقال رو" :نسا.58 ،،

 آيا می توان ادعا كرد خداوندی ك ه مبرای از جفا و تبعيض است و امر به عدالت و مساوات نموده ،به عده ایوكالت و نيابت در بهره كشی و استثمار خلق را داده باشد؟! "ان یامر بالعدل و االحسان" :نحل" - 98 ،اعدلوا هو
اقرب للتقوی" :مائده.0 ،

 وظيفه سفرای الهی صرفا ابالغ شفاف رسالت و بيان بشارت ها و هشدارها می باشد .اين امر در آيات ذيل بهراحتی قابل درك است" :و ان لنا الیك الذكر لت ین للناس ما ن ل الیهم" :نحل" - 55 ،یا ایها الرسول بلغ ما ان ل الیك من ربك
و ان لم وفعل فما بلغت رسالته" :مائده" - 37 ،فان اعرضوا فما ارسلناك علیهم حفیظا ان علیك اال ال اغ" :شوری" - 50 ،فان
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وولوا فانما علیك ال اغ الم ین" :نحل" - 06 ،ما اسئلكم علیه من اجر اال من شا ،ان یتیذ الر ربه س یا" :فرقان" - 47 ،و ما
ارسلناك اال م شرا و نذیرا" :اسرا" - 184 ،،انا ارسلناك بالحق بشیرا و نذیرا" :بقره" - 119 ،انا ارسلناك شاهدا و م شرا و
نذیرا" :فتح.0 ،
" -ادل الدلیل علی شی ،وقوعه" ،بهترين دليل بر يك امر ،وقوع خارجی آن است .از آنجا كه پيامبران صرفا مهامور

به ابالغ هستند و دست بشر نيز در رد يا پهذيرش اوامهر و نهواهی الههی بهاز گذاشهته شهده اسهت پهس ههر ادعهائی در
احراز مقام وكالت و نيابت خدا و رسول نيز بايد اين حق قانونی ،شرعی و عرفی بشر را محترم بداند.
 آيا در نزول آيه مورد بحث ،حقيقتا اطاعت محض از واليت فقيه مد نظر بانی وحی است؟! يا اينكه چنيناطاعت نابخردانه ای ،تفسير مغرضانه ای بيش نيست؟
 واضح است كه هر فردى حق دارد دينى را جستجو نمايد كه جان ،مال و ناموسهش در پنهاه آن مصهون و محفهوظبماند و حتی آنطور كه در رساله های عمليه فقهای مخالف و موافق واليت فقيه نيز آمده است ،اصهول ديهن اسهالم،
اجتهادی و ادراكی است نه تقليدی و تحميلی.
 به راستی چه زيباست كالم الهی كه در آيه  7سوره صف می فرمايهد :يكهى از مصهاديق جهرائم جبهابره ،آن اسهتكه آئين حنيف را مورد دستاويز دروغ پردازی های خويش قرار مىدهند و بدعت در جويبهار وحهى مهى گذارنهد و
احكام خدايى را به مصالح و منافع ناميمون خود دگرگون مى سازند.18
 برداشتهائی كه بانيان و مروجين واليهت فقيهه در كتهب و مقالهه ههای خهود ثبهت كهرده انهد ،آنچنهان از حقيقهت كهالمالهههی بههه دور اسههت ك هه نمههی تههوان آنههرا بههه آيههات آسههمانی قههرآن ربههر داد بلك هه بهتههرين تسههميه بههر آن اوراق" ،آيههات
شيطانی" است! و هر كس با آن مخالفت كند مهتهم بهه محاربهه بها خهدا مهی گهردد! آنهها بها گنجانهدن "واليهت امهر" و
"امامههت امههت" در قههانون اساس هی ،لقمههه هههای گلههوگيرى را برداشههته و مصههداق "اى مگههس ،عرصههه س هيمرغ ،نههه
جوالنگه توست" گرديده اند!
 وا مصيبتا! چگونه عده ای باجگير و طغيانگر توانستند خود را وكال و مجريان اوامر فرمانده كل هستی معرفیكرده و عربده های ناموزون و نامفهوم خود را بنام ابالغيه های واضح و منور خدا و رسول بر مردم ديكته
نمايند؟!
 وقتی اميرالمومنين شنيد يك مسلمان در محدوده حكومت اسالمی ،خلخال از پای دختر يهودی كنده ،گريست وخود را مسئول دانست .هنگامی كه سارقی را برای اجرای حد می آوردند ،می فرمود اول بايد تحقيق شود آيا اين
شخص ،سهمش را بطور كامل از بيت المال دريافت كرده است يا خير؟ و اگر دريافت نكرده بود ،می فرمود بايد
حاكم را به جای او مجازات نمود! وقتی زنی به مسجد آمد و از ظلم آشكار قاضی يكی از بالد شكايت نمود،
ايشان ابتدا حكم عزل قاضی را صادر و سپس اقامه نماز كرد .آيا از ياد برده اند كه علی ابن ابيطالب تن به رای
مردم داد و از حكومتی كه حق او بود صرف نظر كرد؟
آيا با اين معيارهای عدالت علوی ،باز هم جرات نمودند نفوس پليد خود را در طول واليت ائمه شيعه قرار دهند؟!
ای كاش ذره ای وجدان داشتند و درك می كردند بی عدالتی و تبعيض تحت نام تشيع ،جنايتی عظيم است كه يكی
از نتايج آن ،از ميان رفتن روابر مسالمت آميز بين شيعيان با پيروان اديان و عقايد ديگر است.
قسمت سوم :فقهای تحريف گر برخی از روايات و احاديث را نيز مورد دستاويز قرار داده اند:
روایت اول" :فاما من كان من الفقها ،صائنا لنفسه ،حافظا لدینه ،میالفا لهواه ،مطیعا المر مواله ،فللعوام ان یقلدوه" 11:در
اين روايت ابالغ شده است كه عوام ،از فقهائی تقليد كنند كه دارای اين چهار شرط باشند:
صائنا لنفسه :مسلر بر نفس و كنترل كننده درون باشد.
حافظا لدينه :حافظ دين و زياد كننده اعتبار آن باشد و با رفتار خود آبروی مذهب را نبرد.
مخالفا لهواه :مخالف هواى نفس و ضد منيت باشد.
مطيعا المر مواله :گوش به فرمان موال باشد نه مطيع منافع جاه طلبانه خود و ديگران.
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 مخاطب كالم مذكور فقر عوام هستند يعنی بخشی از جامعه كه مسائل دينی و شرعی را نمی دانند و يا دچاراشكال هستند .به عبارت ديگر در اين حديث هيچ جوازی مبنی بر اينكه عده ای زمام امور كل جامعه را بطور
تحميلی به دست گيرند ،ديده نمی شود و لذا استدالل های جاهالنه ايشان ،شعبده های كالمی است كه در آنها هيچ
سنخيت و رابطه منطقی بين نتيجه گيری و اصل كالم وجود ندارد.
 فقهای تنگ نظر در تبليغات خويش همواره فقره "فللعوام ان یقلدوه" را مورد توجه قرار داده و به چهار شرطسنگين قيد شده اعتنائی نكرده اند ،همانطور كه در بحث واليت تشريعی نيز بُعد خالفتی و حكومتی آنرا پر رنگ
كرده و به جنبه های خطير ديگر آن نپرداخته اند.
 ظرافت مهم ديگری كه در روايت فوق نهفته است" :من كان من الفقها "،می باشد .اين فقره مجوز عام استبرای مرجعيت هر فقيهی كه شراير فوق را دارا باشد ،فلذا نبايد اين روايت را بهانه ای برای انحصاری كردن
منصب مرجعيت قرار داد.
 اينكه يك فقيه ،به تنهائی در جايگاه ولی امر مستقر شود و به جای تمام فقها و مقلدين آنها تصميم بگيرد وخواسته ها و آراء ميليونها انسان ديگر را زير پا بگذارد ،نمود عينی ديكتاتوری مذهبی است .در حالی كه در
گذشته اگر يكی از مراجع تقليد از سوی ديگران به عنوان اعلم و زعيم شناخته می شد ،هرگز قيدی بر واجب
االطاعه بودن او وجود نداشت.
روایت دوم" :و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجه علیهم" 16يعنی در
حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد ،زيرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم.
 مبتكرين بت واليت فقيه اين بار چتر فرصت طلبی و سود جوئی خود را روی "فارجعوا" و "فانهم حجتی علیكم"پهن كرده اند ،ولی خودشان بهتر از همه می دانند كه با هيچ منطقی نمی توان در چنين رواياتی ،مجوز واليت
فقيه را صادر نمود.
 فقره "انهم حجتر علیكم" گرچه اعتبار آفرين است ولی شرط كافی در تاييد واليت مطلقه فقها نمی باشد .از طرفیمسئوليت های سرنوشت سازی را نيز در بر می گيرد ،زيرا الگوهای ايده آل از يك سو می توانند وجدان مردم
را صيقل و عدالت را بسر دهند و از سوی ديگر زمانی كه نفوس پليد و ظالم به عنوان رهبران دينی و حجت
های خدا در زمين مالك شوند ،وجدان رعيت می خشكد و محبت خدا از دلها می رود ،چرا كه طبق قاعده "الناس
علی دین ملوكهم" مفاسد و معايب اخالقی حكام ،در كل جامعه سرايت می كند.
 در پايان اين قسمت يادآور می شوم كه پيامبر شرط اعتماد به علما را وارد نشدن آنها به قدرت و حكومت اعالمنموده است.16.
علاره ماهیت حكومت فقها و والیت فقیه
با تكيه بر "خیر الكام ،ما د ّل و ق ّل" می توان گفت :واليت فقيه ،شرعا ،عقال و عرفا ،بدعتی بيش نيست كه با
سفسطه بازی و مغلطه كاری در اسناد دينی به خورد مردم داده شد .به دنبال آن" ،من لم یحكم بما ان ل فاولئك هم
الظالمون" مصداق عينی يافت كه احكام الهی جعل گرديد و مستكبرين دينی خود را ظالمانه صاحب اختيار ملت
دانستند.
منشا ،و "دیانت ما ،عین سیاست ماست"
اولين بار توسر سيد حسن مدرس از تريبون مجلس طنين يافت ،البته ايشان شعار مذكور را در حصار حساسيت
های خاص آن زمان مطرح نمود و به دنبال تاسيس حكومت مطلقه فقها نبود ،اما بنيانگذاران انقالب ،با طرح آن،
دين را با سياست آلوده كردند و اساس بی عدالتی ها و جنايات بزرگی را پايه گذاری نمودند.
به عبارت ديگر ،فقهای سياسی هر تعبير و برداشتی كه برای تحقق اهداف جاه طلبانه خود نياز داشتند گزينش
كردند ،سپس با چينش هدفمند آيات و روايات ،آنها را توجيه نمودند و بر مدار منكوب "ديانت ما توجيه گر
سياست و حكومت ماست" حركت نمودند.
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فقه و مرجعیت در دوران انقاب و پیش از آن
متاسفانه طی دوران انقالب" ،فقه و مرجعيت اصيل شيعه" جای خود را به ماشين تحريف و تخريب "فقه و
مرجعيت حكومتی" داد و از مدار واقعی خارج شد و معيارهای مرجعيت ،صرفا به داشتن سواد حوزوی و تاييد
متقابل حكومتی تقليل يافت .به عبارت ديگر فقهای حكومت طلب به جای آنكه حافظ شريعت باشند ،حافظ مصلحت
نظام استبدادی و مدافع منافع ولی فقيه گرديدند و تبديل به ابزاری شدند كه اوال :الگوی ساختگی واليت فقيه را به
عنوان نمايندگی خدا بر زمين معرفی كنند .ثانيا :هر آنچه از لسان ولی فقيه بيرون آيد را كالم خدا و رسول جلوه
دهند .ثالثا :حمايت و سرسپردگی مطلق به آن را به عنوان امر الزم االجرای شرع تبليغ كنند.
بطور خالصه می توان گفت كه طی دوران شكل گيری انقالب و پس از آن ،بسياری از حوزه های علميه تبديل
به شركتهای سهامی تحريف آيه و حديث شدند و در آن مراكز علوم دينی ،نمايندگی های عام و خاص صدور
بيانيه های تاييدی و تشويقی جهت توجيه موضع گيری های نابخردانه ولی فقيه افتتاح گرديد.
در حالی كه در گذشته ،مراجع تقليد اصيل همواره نگران منافع دين و ملت بوده اند و استقالل و منزلت خاصی
داشته اند .به عنوان نمونه ،ميرزای شيرازی را يادآور می شوم كه رهبری او در نهضت تنباكو در مقابله با
بريتانياى كبير منجر به لغو امتياز دخانيات و نمودار شدن عزت مرجعيت و عظمت تشيع در قرن گذشته گرديد.
جایگاه فقهای درباری
در مكتب الحادی واليت فقيه ،هر فقيه و مجتهدی كه بهتر بتواند با تردستی های كالمی به تحريف تاريخ و
دستكاری در تفسير آيات و روايات بپردازد و جواز شرعی بر اوامر مسموم ولی فقيه بزند ،اعلم و با تقوی تر
معرفی می شود .در پی آن ،با بزك شدن در صدا و سيمای انحصاری و ارتجاعی ،مشهورتر می گردد!
چنين فقهاء و مراجعی ،متخصصين جامع الشرايطی در تخريب عقايد بوده اند و عمری را نيز در حوزه های دين
فروشی و ميهن فروشی سپری كرده اند .عجبا كه با اين همه افتضاح هنوز هم صدای برخی از آن علمای فرصت
طلب به گوش می رسد كه می گويند :مخالفت با ولی فقيه ،حرام شرعی است!
ناكامی مرجعیت اصیل غیر سیاسی در جلوگیری از وشكیل حكومت فقها
نبايد نقش فعال و دلسوزانه بزرگان مرجعيت حقه شيعه در افشاگری اين انحرافات بزرگ را فراموش كرد ،ولی
گريزی نداريم جز پذيرش اين واقعيت تلخ كه سيالب و طوفان واليت فقيه ،به گونه ای اصول عقايد تشيع را
غافلگير نمود كه امكان ظهور هرگونه خالقيت و ابتكار عمل آنی در مهار فاجعه "واليت فقيه حكومتی" را منتفی
كرد و ملت آنچنان شيفته بنيانگذار انقالب شد كه هرگز هشدارهای برجای مانده از بزرگان و اساتيد مسلّم حوزه
مانند آيت هللا سيد حسين طباطبائی بروجردی ،آيت هللا شيخ عبدالنبی نجفی عراقی را مد نظر قرار نداد و
فريادهای مراجع اصيلی چون آيت هللا سيد ابوالقاسم خوئی ،آيت هللا سيد كاظم شريعتمداری ،آيت هللا سيد احمد
خوانساری و آيت هللا سيد حسن طباطبائی قمی به جائی نرسيد و انوار ساطعه از آثار قلمی آيت هللا سيد محمد علی
كاظمينی بروجردی در معرفی واليان حقيقی و افشای ماهيت امام تراشان و معصوم سازان ،پشت ابرهای غفلت
پنهان ماند.
متاسفانه طوفانهای سياسى و جار و جنجال های واليان كاذب ،نه تنها گرد و غبار انكار و بی توجهی نسبت به
هشدارهای آنها را بر اذهان عامه پاشيد بلكه منجر به خانه نشينی و قتل مشكوك برخی از آن علمای دلسوز نيز
گرديد و الحق كه تاريخ ،منصفانه بين آنها و بدعت گذاران قضاوت می كند.
اشت اهات ب رگ عمومی
عامل اصلی در شكل گيری و گسترش باتالق واليت فقيه را می توان در زودباورى ،ساده لوحی و تعصبات بی
منطق عامه جستجو نمود كه يكی از نتايج آن ،قربانی شدن آحاد ملت می باشد ،همانطور كه صفحات تاريخ نيز
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گواهی می دهد هر ملتی كه تن به واليت مدعيان دروغگو و جائر داده ،در تارهاى عنكبوتی آنها به تور افتاده و
دچار گرفتاری شده است.
اسالم به ذات خود ندارد عيبى  -هر عيب كه هست از مسلمانى ماست
نتيجه ديگر اين خطای بزرگ ،انهدام اسالم است ،همانطور كه پيامبر نيز فرموده است" :هر كهس بدعتگهذاران را
محترم شمارد و ايشان را ياری رساند به هدم و نابودی اسالم كمك كرده است" .15
شیوه های استعمارگران خارجی در مقابله با مرجعیت و روحانیت
جايگاه مرجعيت صاحب نفوذ شيعه همواره به عنوان مانعی بزرگ در برابر استعمارگران محسوب می شده كه
اين امر ،خشم آنها را بر می انگيخته ،لذا برای سركوب مرجعيت اصيل و روحانيت خدمتگذار دين و ملت،
توطئه های گوناگونی را ترتيب می داده اند.
از سوی ديگر ،به خدمت در آوردن مرجعيت مذهبی ،برای استعمار پليد به منزله شاه كليد استيالی همه جانبه و
كم هزينه بر سرزمينهای شيعی نشين قلمداد می شده و رقابت آنها در به دست گرفتن كنترل اين اهرم فراگير
حاكی از اهميت خاص آن است .به هر روی ،اين روند منجر به شكل گيری مراودات و معامالت پنهانی و آشكار
قدرتهای طماع جهانی با قشر خودفروخته روحانيت گرديد و اكنون نيز شاهد تداوم چشمگير آن هستيم.
البته ادامه اين بحث ،خارج از اهداف اصلی رساله است ،فلذا مالحظه اسناد منتشر شده از سازمانهای جاسوسی
اجانب و ايضا مرور ديگر خاطرات بر جای مانده در اوراق تاريخ توصيه می شود.
واثیر منفی مرجعیت بی وفاوت بر وداوم حكومت جعلی فقها
نقش سكوت مشكوك برخی از علمای سرشناس و مراجع تقليد را در تداوم حكومت ولی فقيه نمی توان انكار نمود.
گرچه ايشان تقيه و دخالت نكردن در سياست را بهانه قرار داده اند اما غالبا درگير دغدغه های جانی ،مالی و
اعتباری می باشند .البته ما فعال قصد نداريم پرده ها را بيش از اين كنار بزنيم ،لذا به بيان كالمی از پيامبر اكتفا
می نمائيم كه فرمود" :زمانی كه در امت من بدعتی ظهور كند علما بايد مقابله كنند ،خداوند لعنت نمايد هر عالمی
را كه سكوت كند" .14
حكومت فقها ،فساد فرا مكانی و زمانی
بی شك صحت "ا ا فسد العالِم ،فسد العالم" غير قابل انكار است ،مخصوصا اگر علمای فاسهد در جايگهاه نيابهت عهام
باشند جهانی از اعتقادات ويران می شود .بدترين حالت ممكن زمانی است كه روحهانيون دنياطلهب حهاكم شهوند كهه
در اينصورت خسارات فرا زمانی و منطقه ای آن ،در مقياسی غير قابهل محاسهبه بهروز مهی كنهد .وضهوح عينهی و
عقلی اين جريان تخريبی ،به قدريست كه نياز به هيچ گونه توضيح بيشتری نمی باشد.
مناظره با ره ران والیت فقیه
بطور يقين تئوريسين ها و مروجان واليت فقيه ،هرگز تن به مناظره آزاد در موضوع واليت فقيه نخواهند داد،
چرا كه برای هر مناظره ای بايد يك سری اصول كلی توسر طرفين پذيرفته شود و سپس روی اجزاء و فروع آن
بحث شود ،اما اگر اشتراك و توافق اوليه ای در اصول وجود نداشته باشد ،مناظره ای برپا نخواهد شد تا راه
برای قضاوت باز گردد.
كسانی كه دين را تبديل به ابزار حكومتی می كنند و نفسانيات خود را در تقابل با خدا و رسول قرار می دهند،
لياقت و بضاعت بحث و تبادل نظر در ميادين اعتقادی را ندارند چرا كه همواره عزم تحريف و تكذيب داشته اند
نه تحقيق ،لذا بيان هرگونه حجت عقلی و شرعی از سوی ديگران را اظهار نظری غير تخصصی می دانند!
همانطور كه در زمينه های اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و .....نيز چنين بوده اند و تنها خود را مح ّ
ق در هر قِسم
نظريه پردازی مىدانند! ولی با اين وجود ،به منظور ارتقاء آگاهی و تنوير اذهان عموم ،بارها درخواست مناظره
رسمی نموديم.
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مقایسه دیكتاووری والیت فقیه با نمادهای است دادی واریخ
فرعون رسما داعيه الوهيت داشت و كالبد بنی اسرائيل را به زنجير كشيد .ولی فقيه تحت عنوان وكالت الهی،
عمال به رقابت با خدا پرداخت و انسانيت و آزادی را به اسارت كشاند.
يزيد جان امام حسين را گرفت .ولی فقيه آبرو و حرمت آن امام مظلوم را از بين برد و با سوء استفاده از خونش
نشان داد كه قلبا به وقوع آن جنايت هولناك راضی است.
چنگيز در هر حمله اى هزاران نفر را مى كشت ،ولی فقيه برای حفظ نظام ديكتاتوری خود ،از كشتن خيل عظيم
مخالفين ابائی ندارد.
هيتلر به دنبال فتح دروازه های ممالك ديگر و كشاندن جهان به زير چكمه های اس اس بود .حكومت فقها آنطور
كه در شعارهای اوليه و ماجراجوئی های دائمی آنها نمايان است در آرزوی كشاندن جهان به زير واليت نعلين
هستند و اقدامات مداخله جويانه آنها در لبنان ،فلسطين ،عراق و افغانستان ،منطقه خاور ميانه را روی بمب
ساعتی قرار داده و نظم جهانی را به هم ريخته است.
آنچه كه حكومت فقها را از تمامی نظامهای مستبد دينی و غير دينی در طول تاريخ متمايز كرده ،نقش منحصر به
فردی می باشد كه در نابودی دين و وجدان ايفا نموده است.
ومامیت جنایت و بی عدالتی  ،طی سه دهه حكومت والیت فقیه
سی سال به بدبختی ملت سپری شد  -درد آمد و آهش بنگر حاصل آن شد
سی سال خشونت عَلم راه جفا شد  -عسرت به بشر داد و خيانت به خدا شد
سی سال قفس كرده خاليق كه عزا شد  -از كثرت كشتار ،شفق سرخ بال شد
سی سال به زنجير ستم مذهب ما شد  -غرقاب فتن كرده خزان ،اشك به خون شد
سی سال به تبليغ و صداقت به كفن شد  -محصول به هر وعده نگر ،سفره غم شد
سی سال شرف ُمرد و هدر اصل بقا شد  -آزادی و انصاف به بازار فنا شد
سی سال به جادوی عبا ننگ بپا شد  -عمامه كاله مغولی بهر خطا شد
سی سال ز نعلين ،جنايت به جهان شد  -در معبر تقويم كمرها چو كمان شد
سی سال ز نكبت تن ما جامه سيه شد  -از رنج و مصيبت ،وطنم محو جنون شد
سی سال به مسجد زده تزوير و ريا شد  -از منبر و محراب سياست به سما شد
سی سال شرايع به جزا ،لوث جنان شد  -از گفته مال همه ايران به شرر شد
سی سال زيارت همه ترويج قبا شد  -موقوفه به تاراج و قداست همه پر شد
سی سال دروغ از پی هر روز نوا شد  -دين ملعبه و حوزه و تفسير به شك شد
سی سال نقابی ز ديانت به سرا شد  -اموات به گور از عجبش خنده كنان شد
سی سال يزيدی به حسين مرثيه خوان شد  -خود كشته و بر فاجعه اش روضه بخوان شد
سی سال كه هم ميهن ما خانه نشين شد  -بيكاری و بی پولی ياران َسم ما شد
سی سال كتك خوردم و خاموش خبر شد  -اين مرغك خوابيده روان سوی اوين شد
سی سال قضاوت به قساوت ره ما شد  -قاضی ز عدالت تهی و شمر زمان شد
سی سال به دستان و به پايم همه غل شد  -با خنجر نامرد ،زبان ،بند دهان شد
سی سال به اعضاء بدن ،تير فشان شد  -پيری به برم آمد و حاكم به فرح شد
سيد حسين كاظمينی بروجردی  ،زندان مركزی شهر يزد
فروردين  ، 0388ربيع االول  ، 0131مارچ 2115
صفحه 9

پاورقی ها:
 .1الف) والیت وكوینی :سرپرستی خداوند است بر خلقت كه مسئولیت حیات ،ممات و اداره ومامی اج ا ،ری و درشت آنرا عهده
دار می باشد و همه نقاط فوقانی و وحتانی آفرینش وحت الشعاع نفو اوامرش قرار دارد .والیت وكوینی میتص خداست و به ان یا،
و امامان معلوم نی مراو ی از آنرا وفویض نموده است .صاح ان والیت وكوینی ،از عائم انحلاری برخوردارند كه اهم آن
معج ه است .مثا :ید بی ا ،و علای موسی ،زنده شدن مردگان با نفس عیسی و  ،....لذا مقام والیت وكوینی قابل سرقت ن وده و
هر گونه داعیه ای از سوی این و آن ،صرفا خاری در كویر غفلت است.
وفاوت اوامر وكوینی خداوند با اوامر حكام ،در غیر قابل ویطی بودن آن است و همانطور كه در آیه  06سوره یس نی آمده است
اوامرش بادرنگ اجرا می شود" :انما امره ا ا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون".
 .1ب) والیووت وشووریعی :وشووریع احك وام و قوووانین اله وی اسووت ك وه در اختیووار خداونوود مووی باشوود و اجوورای آنوورا بووه فرسووتادگان خووویش
وفویض نموده است .ال ته علمای واجد شرایط نی می ووانند نیابت آنرا در زمان ن ود سفرای الهی بطور مشروط به عهده گیرنود و
مرجع پاسیگوئی به مردم باشند .مقام والیت وشریعی آنطور كه در طول واریخ ادیان ث ت شده ،همواره از سووی مودعیان دروغوین
قابول غلوب و ملوادره بوووده اسوت و در مقواطع میتلووف ،مودعیان و جواعانی بووده انوود كوه خوود را محووق والیوت وشوریعی دانسووته و
وحریف "ما ان َل " پرداخته اند.
هم مان به ویریب و
ِ
 .1ج) فقه :در فرهنگ قرآنی معادل معرفت و درك است" :لیتفقهوا فی الدین" :ووبه" - 166 ،قد فللنا اآلیات لقوم یفقهون":
انعام" - 90 ،ما نفقه كثیرا" :هود" - 91 ،ال وفقهون وس یحهم" :اسرا" - 55 ،،یفقهوا قولی" :طه .60 ،فقه ،در اصطاح نی به
معنی آگاهی دقیق و ویلص علمی در فهم و وشییص احكام دینی است.
 .1د) وقلید :این موضوع از زمان غی ت ك ری آغاز شد كه دست مردم از امام معلوم كوواه ماند و به ناچار دن ال كارشناسان
مذه ی رفتند .پس از آن ،سرفلل جدیدی در واریخ شیعه گشوده شد و فقهای جامع الشرایط ،در جایگاه مرجعیت قرار گرفته و
مسئولیت سنگین وكالت مقلدان خویش را در استیراج احك ام و مسائل دینی با استناد به قرآن ،سنت ،اجماع ،عقل و با در نظر
گرفتن شرایط زمانی عهده دار گردیدند .این وقلید صرفا به من له رجوع شیص ناآگاه به متیلص است ،همانطور كه مریض به
پ شك مراجعه می كند.
" .6ما سعد باستغنا ،رأى" :از پیام ر اكرم.
 .6الف) "یستفاد من االخ ار المعت رو ان للفقیه والیة فی موردین ،وهما الفتوى والق ا ،و اما والیته فی سائر الموارد ،فلم یدلنا
علیها روایة وامة الداللة و السند".
 .6ب) "اال انا كرنا فی التكلم علر والیة الفقیه ان ما استدل به علر الوالیة المطلقة فی علر الغی ة غیر قابل لاعتماد علیه و من
هنا قلنا بعدم ث وث الوالیة له اال فی موردین وهما الفتوى والق ا."،
 .5كتاب حاشیه بر مكاسب شیخ انلاری ،والیف آیت محمد كاظم آخوند خراسانی.
 .4كتاب خاصة المطالب ،به نقل از آیت عامه سید شهابالدین مرعشر نجفر.
" .3وشاورهم فی االمر".
" .7و امرهم شوری بینهم".
" .0والذین اویذوا من دونه اولیا ،حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوكیل".
" .9و ما اسئلكم علیه من اجر ان اجری اال علی رب العالمین" و "قل ما اسئلكم علیه من اجر و ما انا من المتكلفین".
" .18و من اظلم ممن افتری علی الكذب و هو یدعی الی االسام و ال یهدی القوم الظالمین".
 .11از امام حسن عسكری به نقل از امام صادق.
 .16ووقیعی از امام زمان.
" .16الفقها  ،امنا ،الرسل ،ما لم یدخلوا فی الدنیا  .قیل  :یا رسول ! و مادخولهم فی الدنیا ؟ قال  :او اع السطان فا ا فعلوا لك
فاحذروهم علی دینكم " :از امام صادق به نقل از پیام ر.
" .15من اوی ا بدعة فعظمه فانما یسعی فی هدم االسام".
" .14ا ا ظهرت ال دع فی ا ّمتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه ".
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