
 و�يت فقيه از مخالفت با و�يت فقيه تا اصل شمردن : آقای خمينی
  

  و�يت فقيه، فلسفه قدرت در لباس دين
    
هيچكسي بر كس ديگر، فرقي نمي كند كه حكم    جاي هيچ اشكالي نيست در اين اصل و قاعده عدم نفوذ حكم "

زيرا صرف نبوت و رسالت و وصايت و يا . مذكور قضائي باشد يا غير آن، حاكم پيامبر باشد، يا وصي پيامبر يا غير آنها

علم و فضائل نفساني، به هر درجه باشد، موجب نمي شود كه دارندگان اين گونه كماالت نافذ الحكم باشند، و قضا 

ي آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، بلكه آنچه را عقل در مي يابد و به آن حكم مي كند، همانا و داور

   )از رساله اجتهاد و تقليد آقاي خميني( ".نفوذ حكم خداوند متعال در باره خلق است

     

مروری ھر چند گذرا بر تحو�ت فکری آقای خمينی، از مخالفت اوليه و سر سختانه 
و�يت فقيه تا سردمدار اين نظريه شدن و تحميل آن بر ملت ايران، در شرايط حاضر    با  ايشان 

   .امری �زم مينمايد
شايد برای بسياری تعجب آور باشد، آقای خمينی که خود در ابتدا مخالف و�يت فقيه بود، چگونه 

ی خمينی تا قبل آيت هللا منتظری در خاطرات خود آورده اند که آقا!! به و�يت فقيه روی آورد؟
سنت می گويد خEفت : " ازرفتن به نجف به و�يت فقيه معتقد نبوده و دربحث با ايشان من گفتم

مذھب تشيع اين است که امام :" ، ايشان گفتند"به انتخاب است، شيعه می گويد به نصب است
خواجه  در زمان غيبت تقصير خود مردم است که امام غايب است،. بايد معصوم و منصوب باشد

حا� ھم ما �يق نبوده ايم که امام غايب . وجوده لطف و تصرفه لطف و عدمه منا: ھم می گويد
ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد . بيايد) عج(است، ما بايد شرايطی فراھم کنيم که تا امام زمان 

ايد لياقت ھرج و مرج باشد، فرمود اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام کرده ما ب
را در خود فراھم کنيم، نظر شيعه اين است که امام فقط بايد منصوب و ) عج(آمدن امام زمان 

آقای ). ١"(معصوم باشد، اين بود اظھارات ايشان و ھيچ اشاره ای ھم به و�يت فقيه نکردند
ل فی ان � اشکا: " که قبل از انقEب نوشته شده، می گويد" رساله اجتھاد و تقليد" خمينی در 

ا�صل ھدم نفوذ حکم احد علی احد قضاً کان او عيوه، نبيا کان الحاکم اوصی نبی او غيرھما، و 
جای ھيچ " مجرد النبوه والوسايه والعلم بای درجه کان و ساير الد�ئل � يوجب صاحبھا نافذا 

ند که ، فرقی نمی ک ھيچکسی بر کس ديگر  ر اين اصل و قاعده عدم نفوذ حکمد نيست اشکالی
زيرا صرف . حکم مذکور قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی پيامبر يا غير آنھا

نبوت و رسالت و وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به ھر درجه باشد، موجب نمی شود که 
دارندگان اين گونه کما�ت نافذ الحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و 

ازع شود، بلکه آنچه را عقل در می يابد و به آن حکم می کند، ھمانا نفوذ حکم خداوند متعال تن
الو ا�مر و و�يت بر : " وی حتی در کتاب کشف ا�سرار می نويسد) ٢."(در باره خلق است

و تصريح می کند که غير از امامان دوازده گانه شيعيان کسی ) ٣"(دارند) ع(مسلمين را فقط ائمه
مEحظه می شود که آقای خمينی نيز مانند قريب به ) ۴٠   (يت بر مسلمين را دارا نمی باشدو�

که در آن آب به آسيابش افتاد، و نقش رھبری را  ۴٢خرداد  ١۵تمامی علما تا قبل از نھضت 
بازی کرد، به و�يت فقيه معتقد نبوده است و برای اولين بار با اقتباس از کتاب مE احمد 

در نجف در درسھای خود به اثبات و�يت فقيه  ۴٨با ھمان سبک و متد در سال  )۴(نراقی
   .پرداخت



بايد ديد که چه تغييری در اين مدت به لحاظ نظر و عمل در وی رخ داده که به اين جعل در تشيع 
که چيری جز استبداد مطلق نيست، دست زده است ؟ در اين رابطه، چند نکته مھم را می شود 

        :ی قرار دادمورد بررس
آقای خمينی حتی به چاپ رساله عمليه خود که مرسوم بين مراجع است، و از اولين اسباب  - ١

حجت ا�سEم احمد مو�ئی بعد از فوت آيت هللا    .مرجعيت به حساب می آيد، حاضر نبود اقدام کند
رفات �زم به آقاى سيد محمد حسين بروجردی، در قم پيش آقاى خمينى رفته و پس از سEم و تعا

. و بايد وارد ميدان شويد.) يعنی مرجعيت تقليد ن(اnن موقع رياست شما است“ خمينى می گويد،
من به ايشان گفتم اگر شتر رياست در . آقا فرمودند من كسى نيستم كه خودم دنبال رياست بروم

گفتم پس من جواب من ! بلى: شويد؟ آقا در جواب فرمودند خانه شما خوابيد، آيا سوار آن مى
اى براى  و آمديم با آقاى منتظرى و ربانى دست بكار شديم و اعEميه. سئوال خودم را گرفتم

آقاى منتظرى در ھمين رابطه    )۵(“ .بچاپ رسانديم  مرجعيت آقا داديم و سپس رساله وى را 
  : گويد مى

. له ايشان به چاپ برسدآقاى مو�يى آمد به من متوسل شد كه با�خره بايد كارى كرد كه رسا"  
ايشان ھم حاشيه بر عروه داشت ھم حاشيه بر وسيله و ھم رساله فارسى ظاھراً به اسم نجاه 
العباد كه آن وقت از ايشان گرفته شد و به ھمراه حاشيه عروه به صورت جداگانه به چاپ 

   )۶." (رسيد
نی شروع کرد و در محرم نھضتی که چندی بعد از فوت بروجردی، روحانيت با رھبری آقای خمي  

به ... به اوج خود رسيد و با دستگيری آقای خمينی مردم قم و تھران و اصفھان و  ۴٢سال 
از آقاى خمينى که يك مرجع ناشناخته و منزوى در    خيابانھا ريختند و با کشتار سرکوب شد،

ارزات نھضت در دوران مب. حوزه بود، يك مرجع مسلم و يكى از مراجع بزرگ تقليد ساخته شد
روحانيت تا تبعيد آقای خمينی به ترکيه و سپس نجف، باز بحثی و يا کلمه ای از ايشان، از و�يت 

تمام خواسته ھای روحانيت و در رأس ھمه آقای خمينی در اين دوران . فقيه به ميان نيامده است
از زحمات گوش دادن به نصايح روحانيت در امور کشور، قدر دانی    قانون اساسی،  اجرای

رعايت حق روحانيت و معزز    روحانيت در حفظ حدود و ثغور کشور و آزادی و استقEل آن،
  . دور می زند   داشتن آنھا

با اين نھضت چشم ھمه مخالفين رژيم، تاکتيکی و يا از روی عقيده بوی دوخته شد، بويژه بعد از 
يا تأييديه ای بوی مراجعه می رفتن به نجف، غالب مخالفين و مبارزين برای گرفتن رھنمود و 

کنفدراسيون جھانی دانشجويان، اتحاديه انجمنھای اسEمی دانشجويان در اروپا و انجمن : کردند
اسEمی دانشجويان در آمريکا و کانادا، سازمان مجاھدين خلق ايران، جبھه ملی دوم در اروپا به 

انيت مبارز داخل ايران و خارج، رھبری حسن ماسالی و کEنتری، جبھه ملی سوم در اروپا، روح
... نھضت آزادی خارج از کشور، سياسيون ملی مذھبی داخل کشور، روشنفکران دينی مبارز و

و در حقيقت آنھا که انقراض رژيم . به نوعی به ايشان مراجعه و يا از وی حمايت می کردند
کمک و دست وی آن را  سلطنتی را طالب بودند اما در توان خود نمی ديدند، می خواستند که با

حال بعضی ھا صاف و پوست کنده نظير آقای حسن ماسالی در پاسخ به اين سئوال    .عملی سازند
در نجف خدمت آقای خمينی می رسيديد و به او ياری می    که شما که مذھبی نبوديد، چرا

وبعضی    )٧"(ما می خواستيم به او تاکتيک بزنيم، او به ما استراتژيک زد: " رسانديد؟ گفت
   .ديگر در ھاله ای از قداست و مرجعيت و بعضی ھم از روی اعتقاد به ياری وی شتافتند

بوجود آمدن چنين پديده ای در حول محوريت آقای خمينی، بعنوان نه تنھا مرجع تقليد بلکه   
رھبر مبارزه مردم عليه رژيم شاه، طبعاً می توانسته رفته رفته از وی خمينی ديگری بسازد 



اثر شگرفی از توانائی و فريد و يگانه بودن خويش در وی بوجود آورد و اين نکته را نمی    و
     .شود ناديده گرفت

که و�يت فقيه را تدريس  ۴٨سال )٨(در طول مدتی که آقای خمينی، درنجف بوده تا اواخر -٢   
ای بسازد که کرد، چه تحولی در وی بوجود آمده که از آقای خمينی مخالف و�يت فقيه، خمينی 

برای و�يت فقيه بعنوان زعامت سياسی و رھبری کشور تئوری قدرت را تحت عنوان و�يت فقيه 
به وی الھام شده ...چه بسا از جانب کسانی و يا. به نام حکومت رسول خدا و امام زمان بسازد

آينده تشويق  باشد و يا ايماء و اشاره وعده و وعيد داده شده، وی را به تدريس و�يت فقيه برای
   .کرده باشند يا تشويق شده باشد

حال آقای خمينی، کسی که اسEم را بيانگر قدرت می شناسد و به روحانيت بعنوان بخش  - ٣
به بعد تا زمان بروز انقEب و آمدن به    ۴٨مھمی از قدرت و يا تمام قدرت باور دارد، از سال 
قيه و در رؤيای قدرت اسEم و حکومت فقيه پاريس با تئوری قدرت بنام حکومت اسEمی و�يت ف

. نيز بی بھره نبوده است  "الھاماتی"و رھبری فردی خودش زيسته و در اين مدت نيز شايد از 
و بنا به قول خودش در کتاب و�يت فقيه، در آرزوی اين است که شخص صالحی در رأس قدرت 

بوجود آمد استعمارگران آن را يک زمان ھم دولت بزرگ عثمانی ." امپراتوران عثمانی باشد
گرچه بيشتر حکام دولت عثمانی لياقت نداشتند و بعضی از آنھا فاسد بودند و . ..تجزيه کردند

رژيم سلطنتی داشتند باز اين خطر برای استعمارگران بود که افراد صالحی از ميان مردم پيدا 
ملی بساط استعمار را  شوند و بکمک مردم در رأس اين دولت قرار گرفته با قدرت و وحدت

      .با چنين وضعيت روحی و روانی و در رؤيای حکومت قدرت، به پاريس می آيد) ٩"(برچينند
با آمدن به پاريس و جمع شدن نخبگان سياسی مختلف در اطرافش به محض اينکه دھان به  - ۴

رد، به او حرفھائی نظير آنچه در درسھای و�يت فقيه و حکومت و�يت فقيه آمده بود، باز ک
او ھم با درايت و . ھشدار داده شد که اگر به اين خط و ربط برود شاه ماندنی و او رفتنی است

خط و ربط داده می شد،  زيرکی ويژه اش آن را گرفت و مصاحبه ھايش بر اساس آنچه به او
ه ای ده و به عنوان نظر و عمل وی در ايران وسراسر جھان به انتشار در آمد و بارقيتنظيم گرد

از اميد به آزادی استقEل و حاکم بر سرنوشت خويش وصلح و صفا را برای ملت ايران به 
اما به محض اينکه پايش به ايران رسيد و با رھبری اش رژيم شاه متEشی شد،آب . ارمغان آورد

. به ھمان خط و ربط قدرت باز گشت  به آسيابش افتاد و رھبری اش تثبيت گشت، گام به گام
و شواھد نشان می دھد که در ايران ھم از الھاماتی در رابطه با استقرار و�يت فقيه بی قرائن 

البته تشتت و تفرقه بين سران ملی و ملی مذھبی و روحانيون آزادی ). ١٠(بھره نبوده است
خواه را بايد به نکات فوق افزود و اين آخری نکته ای بود که آقای خمينی از آن بھره وافری برد 

ت کردن فقيھان دين دار و ساک   انجام توانست، با ديکتاتوری و تحميق عده ای از مردمو سر 
ه رھبريت خويش، و کوتاه آمدن علمای آگاه و مطلع و مسلط ساختن جوانان با ببوسيله جذ

احساس و پرشور و برانگيخته شده، و�يت فقيه و يا بھتر بگويم استبداد دينی که از ھر 
     .و زيانبار تراست را بر مردم ايران تحميل کنداستبدادی خطرناک تر 

بنا براين حکومت و�يت فقيه تحت ھر نام و اسمی که باشد، چيزی جز فلسفه قدرت نيست، با     
اين تفاوت که فلسفه ھای قدرت از دين، قرآن و اسEم مايه نمی گذارند ولی اين يکی با دين مردم 

دين و بنام دين، فرعونيت و جباريت می سازد که در بازی می کند و با قلب و بدعت وجعل در 
ريشه و ھدف با ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری شاھنشاھی، و يا ھر ديکتاتوری ديگری 

   .ھمخوانی و ھمانی دارد و بسی خطرناکتر است
     

   ١٣٨٩ارديبھشت  ٢٧     محمد جعفری
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، به نقل .٢٢حکومت و مذھب، دانشگاه لندن، مقاله دکتر مھدی حائری خورشيدی، ص  - ١   

در جلد دوم  ١٧٣تا  ٩٣از رساله اجتھاد و تقليد آقای خمينی در ھشتاد صفحه از صفحه 

ضميمه ) ۵٩۶تا  ۵٠۵از ص ( صفحه ٩٢و ھمچنين در . ق.ه ١٣٧٨رسائل چاپ قم   کتاب

جلد دوم کتاب تھذيب اLصول شيخ جعفر سبحانی که تقريرات درس آيت هللا خمينی می باشد و 

   .توسط جامعه مدرسين به چاپ رسيده است

، چاپ ١١۵ ص   تا ١٠٧ھمان سند، به نقل از کتاب کشف اسرار ايت هللا خمينی از ص  -٢   

   .شمسی انتشارات کتاب فروشی علميه اسOميه تھران ١٣٢٣

   .ھمان سند -٣    

درگذشت و کتابش عوائد .ق.ه ١٢۴۴مرحوم نراقی معروف به فاضل کاشانی در سال  - ۴  

   .اLيام نام دارد

   .٣٨٢-٣٨٣تحول انقOب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص   پاريس و -۵   

   .٨٧،ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انقOب اسOمی، فوريه  -۶   

و در گفتگو با خود اينجانب در شيکاگو در  آمريکا در تاريخ مصاحبه با راديو صدای  - ٧   

   .١٣٨٨سال 

شروع  ۴٨بھمن  ١در نجف از » وLيت فقيه« :آقای خمينی درسھای خود را تحت عنوان - ٨  

آن پايان داد و بعد به صورت کتاب حکومت چاپ و انتشار پيدا  به ١٣۴٨بھمن  ١٩کرد و در 

   .کرد

 ١٩٧١ه  – ١٣٩١حکومت اسOمی، آيت هللا العظمی آقا سيد روح هللا خمينی، چاپ  - ٩   

   .۴١ميOدی،ص

پاريس و تحول "برای يافتن بعضی از اين قرائن، شواھد و امارات، نگاه کنيد به کتاب  -١٠  

، از محمد جعفری ،به "١٣۶٠و تقابل دو خط يا کودتای خرداد " ستدادانقOب از آزادی به ا

  .١٧وص ٢٧١-٢٧۵ترتيب ص


