والي ِ
ت سرکوب

واليت و رھبری علی خامنه ای قانونی و شرعی نيست
اينک به بھانه انجام کودتا و سرکوب مردم پس از انتخابات  22خرداد ،و اينکه علی خامنه
ای خود را با وقاحت تمام نماينده و جانشين خدا در زمين اعالم نموده به عنوان سرآغاز
کتاب واليت سرکوب اعالم کنم که واليت و رھبری علی خامنه ای غير قانونی و حتی
غير شرعی است.
آيا تا بحال فكر كرده ايد كه چرا واليت و رھبري اقاي خامنه اي غير شرعي و غير قانوني
است؟.
در مورد غير قانوني بودن و بازنگري در قانون اساسي سخن بسيار زده شده است و براي
ھمه روشن است كه انتخاب ايشان بر خالف قانون آن زمان بوده است.
ايشان در آن زمان نه مجتھد و نه اعلم بود.
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كسي ھنوز نمي داند در چه روزي آقاي خامنه اي ايت ﷲ شد و در چه روزي فقيه شد!.
واليت فقيه قبلي نيز اين حق قانوني را ندارد كه فقيه بعدي را خود انتخاب كند.
اگر آيت ﷲ خميني نيز در سخنان خصوﺻي اين مطلب را گفته باشد و اقاي خامنه اي از
ايشان درخواست كرده است كه فتوا بدھند كه حرام است اگر فردي اين مسئله را بيان كند
پس چگونه بر خالف فتواي آيت ﷲ خميني اين مطلب بيان شده است؟
مجلس خبرگان بايد از افرادي تشكيل شود كه شاغل سمتھاي اجرايي و قضايي از جانب
مقام رھبري نباشند.
ولي مي بينيم كه خود از جانب رھبري سمتھاي اجرايي و قضايي دارند .آيا اين خالف
قانون نيست؟
ولي مشكل مانند يك دايره قدرت است.
رھبر افرادي به نام اعضای شورای نگھبان را انتخاب مي كند كه اين افراد در مجلس
خبرگان بر رھبري نظارت كنند .رھبر منتخب اين افراد است و اين افراد منتخب رھبر
پس اگر رھبر سخني بر خالف قرائت و خواست اين افراد بگويد ايشان را از اين مقام
خارج مي كنند.
منتخبين رھبر ،مجلس خبرگان را ﺻدرﺻد در دست دارند و حتي شاغل مسئوليت ھاي
اجرايي ،قضايي و نماز جمعه ھستند و ھمچنين در مصلحت نظام نيز شاغل ھستند.
اين يك نوع ريشه قدرت مافيايي است .ھنوز كسي جرات نمي كند از دايره رھبري و
اشخاص پشت قدرت رھبري سخني بگويد.
مي بينيم كه نه فقط انتخاب آقاي خامنه اي قانوني نيست بلكه تمام اين سالھا نيز از نظر
قانون تمديد مقام وي غير قانوني بوده است.
اگر در مجلس اقاي شاھرودي و اقاي جنتي و ...بايد سئوال كرد كه چرا در دستگاھاي
اجرايي سمت و مسئوليت دارند؟
آيا انتخاب آقاي خامنه اي روش ديني و اسالمي است؟
از نظر شرعي بايد گفت كه اينگونه انتخاب حرام است و ﺿد تفكر شيعي است.
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امام علي )ع( مخالف اين نوع انتخابات بود و براي ھمين مذھب شيعي بوجود آمد.
امام علي )ع( با يك شورايي كه رھبر را خود انتخاب كند و براي پوشش ديني ظاھري
سنت پيامبر)ص( ،از مردم بخواھند فرمايشي با اين شخص بيعت كنند را غير اسالمي مي
داند .مخالفت امام علي )ع( براي گرفتن خالفت براي خود نبود ،بلكه مخالف انتخابات
فرمايشي بود .مردم حق انتخاب نداشتند و فقط براي تصويب راي شورا بيعت را بيان
كردند .امام علي )ع( اين نوع انتخاب را غير شرعي مي دانست.
براي انتخاب اقاي خامنه اي باز از روش تعيين خالفت استفاده شد و چند نفر بجاي مردم
انتخاب كردند و ديگر حتي راي مردم كه ھمان بيعت مي باشد را الزم ندانستند زيرا ايشان
در مقام رياست جمھوري قرار داشتند 6 .ماه امام علي )ع( كه راﺿي با اين گونه انتخاب
نبود بيعت نكردند و اين نوع انتخابات فرمايشي ،را اسالمي و شرعي نمي دانستند.
ولي چون مردم با خليفه بيعت كردند ديگر راھي براي انتخابات جديد بوجود نيامد و امام
بايد يا با حكومت ھمكاري مي كرد يا قيام مسلحانه مي كردند.
قيام امام حسين )ع( نيز براي انتخابات عادالنه خالفت بود .خليفه شرايط الزم را نداشت و
مردم درخواست كردند كه رھبري عادالنه انتخاب شود و مردم حاكميت را بدست بگيرند.
مردمي كه مي خواستند تغيير بوجود بيايد متاسفانه براي داليل مالي و آبادگري مادي )كه
يزيد آنرا قول داده بود( باعث شھادت امام حسين )ع(  ،بدست خود مردم مسلمان گشت .
بنظر مي رسد كه درخواست مردم كوفه و حتي مردم بصره براي حقيقت انتخاب خليفه
نبود بلكه براي زندگي بھتر و مادي بود .اﺻالحات را مادي مي دانستند و نه سياسي .يزيد
بيشتر پول و رفاه به مردم قول داد.
متاسفانه در زمان امامان )ع( نگذاشتند كه انتخابات عادالنه برگذار شود .اگر بعد از وفات
پيامبر اكرم )ص( زمان كافي برقرار مي كردند و اجازه مي دادند افراد ديگر نيز در
انتخاب خالفت شركت كنند ،حتي اگر امام علي )ع( انتخاب نمي شد باز خود اولين
شخصي بود كه با خليفه بيعت مي كرد .سخنان و درخواست فدك از طرف حضرت فاطمه
)س( براي مال دنيا نبود ولي مي خواستند چھره ناعادالنه بودن را نشان بدھند.
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حركت و پيام حضرت فاطمه )س( براي خود نبود و تاريخ نشان مي دھد كه دنبال تضعيف
حكومت اسالمي خليفه اول بود و براي اينكه تمام نظام اسالمي به پايان نرسد سكوت
كردند.
سئوالي كه ھميشه مورد بحث قرار مي گيرد اين است كه اگر پيامبر اكرم )ص( امام علي
)ع( را براي خالفت تعيين كردند ،چرا مردمي كه به تمام سخنان پيامبر توجه مي كردند،
اين سخن را ناديده گرفتند؟
مگر مي شود كه سخن پيامبر به اين زودي فراموش شود يا ناديده قرار بگيرد .ايا سخنان
ديگري از پيامبر مي شناسيم كه مردم در آن زمان تغيير داده باشند؟
بنظر مي رسد كه پيامبر اكرم )ص(  ،امام علي )ع( را بعنوان امام و رھبر ديني بعد از
خود معرفي كردند .ھمچناني كه پيامبر )ص( براي رسالت از مردم بيعت درخواست
نكردند و رسالت انتخابي نيست و فقط خداوند حق انتخاب دارد ولي در امر حكومت و
رھبر سياسي قرار گرفتن خود شخص پيامبر )ص( از مردم بيعت گرفتند و حتي از زنان
نيز بيعت گرفتند.
اگر رھبري سياسي پيامبر از جانب خدا بود ،نمي توانست از مردم براي تشكيل حكومت
بيعت بگيرد .
تمام اختالفات آن زمان تا به امروز بر روش انتخاب رھبري سياسي است .جنگھاي داخلي
براي انتخاب رھبر بوجود آمد .اگر چه نبايد دنبال اختالفات باشيم و بايد اتحاد بوجود
بياوريم ولي سخن بنده از باب تفكر شيعي است و بيان اين مسئله است كه روش انتخاب
آقاي خامنه اي ،روشي است كه معصوم )ع( با آن مخالفت مي كند.
البته رھبر ديني و امام قرار گرفتن احتياج به بيعت و انتخاب ندارد و فقط رھبر سياسي
بايد بيعت از مردم بگيرد .اگر زمان كافي براي انتخاب اولين خليفه را به مردم مي دادند و
امام علي )ع( اجازه پيدا مي كرد كه در اين انتخابات نيز رد ﺻالحيت نشود و شركت كند،
امروز اختالفات تعيين رھبري سياسي برداشته مي شد.
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ولي بايد قبول كرد كه مكتب شيعه بر اساس بيعت با رھبر سياسي بر قرار است و مردم
حق انتخاب دارند .در زمان پيامبر)ص( روشن بود كه مردم پيامبر)ص( را رھبر سياسي
انتخاب كردند ولي باز پيامبر ھمه پرسي از طريق بيعت بوجود آورد كه اين سنت برقرار
شود و استبداد ديني چھره شرعي بخود نگيرد.
در آن زمان افرادي كه پيامبر)ص( را انتخاب كردند بطور كلي جمعيت كوچكي بودند و
ھمه به سادگي مي توانستند نظر بدھند و ھيچ مخالفتي در تاريخ ثبت نشده است .ولي براي
انتخاب خليفه اول ،اختالف باعث حتي ايجاد مذھب نيز گشته است.
بعد از انقالب ، 57مردم به جمھوري اسالمي راي دادند و آيت ﷲ خميني رھبر ديني قرار
گرفت و رئيس جمھور در واقع بايد رھبر سياسي قرار مي گرفت.
از ھمان لحظه اختالف بوجود آمد و نظريه واليت فقيه بيان شد و آيت ﷲ خميني كه خود
در اين مورد كتاب نوشته بود ،نمي توانست با درخواست نظارت واليت فقيه مخالفت كند.
اگر چه گفتند كه نمي خواھند رھبر سياسي قرار بگيرند و گفتند كه روحانيت در كارھاي
اجرايي شركت نكنند ولي ايشان را بعنوان امام انتخاب كردند.
براي ھمين به آيت ﷲ خميني  ،امام خميني نام گذاري كردند) .ولي براي اقاي خامنه اي
مقام رھبري نامگذاري كردند!(.
بعد ازفوت ايت ﷲ خميني در بازنگري كلمه مطلق به واليت فقيه اﺿافه شد .اين يك نوع
تغيير كامل نقش واليت فقيه به روش رياست جمھوري شد .اين تفكر متحجر مي گويد كه
پيامبر )ص( براي حكومت احتياج به بيعت نداشت! .حتي براي خالفت اولين خليفه بعد از
پيامبر )ص( نيز بيعت را نمي پسندند در حالي كه امام علي )ع( دنبال روش انتخابات
عادالنه بود .
تفكر واليت مطلق برمي گردد به ديدگاه اينكه خليفه ھم رھبر سياسي است و ھم رھبر
ديني.
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اولين اختالف داخلي بعد از انقالب بر سر اين بود كه چه شخصي رئيس سه قوه قرار مي
گيرد و محدوده اختيارات رئيس جمھور در سياست به چه اندازه است .ايا رئيس جمھور
اختيارات را بدست دارد يا ولي فقيه؟
نظريه اوليه انقالب اين بود كه رئيس جمھور اين اختيارات را در دست دارد ولي حتي تا
امروز و حتي با برداشتن نخست وزيري ھنوز رئيس جمھور امروز ايران مي فرمايد كه
اختيارات سياسي كافي ندارد .آيا مقام رئيس جمھور فقط نمايشي است و بايد رھبر تايين
تكليف سياست را بدست بگيرد و يا رئيس جمھور حق دارد تصميم سياست كشور را بدست
بگيرد؟
تا اين مسئله حل نشود ،رئيس جمھور حتي در مورد انتخابات مجلس نيز حق سياستگذاري
ندارد .پس بيعت و راي دادن با بودن رھبري ) كه خود را رئيس جمھور با لباس رھبري
مي داند( بي مفھوم است زيرا ايشان قدرت مطلق سياست را در دست دارد و نه رئيس
جمھور.
اگر اﺻالح طلب ھا اتحاد رھبري پيدا كنند و خود براي رياست جمھوري شخصي را
كانديد كنند.
ولي بايد اعتراف كنم كه ھر شخصي رئيس جمھور قرار بگيرد به ھيچ عنوان نمي تواند
رھبر سياسي قرار بگيرد و بدون اختيارات كافي  ،فقط براي نارﺿايتيھاي مردم جوابگو
بايد قرار بگيرد و نمي تواند كار كند.
ھنگامي كه رئيس جمھورانتخاب مي شود بايد به رھبري بگويد كه اختيارات سياست
گذاري مي خواھد و يا از ھمان روز اول استعفا بدھد.
در طول رياست جمھوري آقاي رفسنجاني ،ايشان با رھبري اختالفات شديدي داشتند و
مخصوﺻا كيھان كه نمايندگي از آقاي خامنه اي بود می خواست چھره آقاي رفسنجاني را
در ميان مردم خراب کند.
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تمام سياستھاي اشتباه به شخص اول حكومت )) آقاي خامنه اي(( بر نمي گشت بلكه به
رئيس جمھور بر مي گشت! .اگر آقاي رفسنجاني براي مجلس ششم راي نياوردن بعلت
ترور سياسي جناح اقاي خامنه اي بود و نه اﺻالح طلب ھا.
ھمه مي دانند كه كيھان ميان تمام مردم حتي اﺻالح طلب ھا چھره آقاي رفسنجاني را
خراب كرده بود و حتي اگر اﺻالح طلب ھا از ايشان فاﺻله نمي گرفتند ،خود در
انتخابات شكست مي خوردند .
در دوره ھفتم قبل از اينكه آقاي رفسنجاني با آقاي محمد خاتمي در مورد رياست جمھوري
سخني بگويد از آقاي موسوي در خواست كردند كه كانديد بشوند.
آقاي موسوي ) آخرين نخست وزير ايران ( قبول نكردند كه رئيس جمھور بشوند .علت
اينكه آقاي موسوي قبول نكردند اين بود كه ايشان خود با آقاي خامنه اي كار كرده بودند و
در رياست جمھوري آقاي خامنه اي ايشان نخست وزير بودند و اختالفات اين دو فراموش
شدني نيست.
پس مي دانست كه آقاي خامنه اي اگر چه مقام رھبري را دارد ولي ايشان رئيس جمھور
ھستند و رئيس جمھور در واقع نخست وزير قرار مي گيرد .پس ھيچ وقت رياست
جمھوري )نخست وزيري از نوع جديد( را دوباره قبول نخواھد كرد .رئيس اين جمھوري
آقاي خامنه اي است.
اين عين سخن آقای موسوی بود ) :و ھرگز چنين خطايي نخواھم كرد( اين جمله مرا بفكر
فرو برد.
و بايد اعتراف كنم كه درست است.
ھيچ شخص عاقلي ،رياست جمھوري بعدي را بر گردن نمي گيرد.
اگر بگيرد بايد خود را نخست وزير آقاي خامنه اي بداند و متاسفانه زماني بود كه حتي
نخست وزير آن زمان بيشتر از رئيس جمھور امروز اختيارات داشت.
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در پايان به اين نتيجه رسيدم كه مجلس نيز ھيچ كاري نمي تواند بكند زيرا رياست
جمھوري آقاي خامنه اي مطلق است و اگر ﺻد نامه به ايشان بنويسند باز نمي توانند ايشان
را مانند رئيس جمھور عادي پاسخگو قرار بدھند.
محمد وھابی
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