
  !!ريـداست و جاللت رهبـق
 

  ؟! عدالت و انصاف هشدارش دادتي سئوال برد و به رعاري انتقاد کرد و عملکرد او را زهي فقی از ولتوان ی مايآ
 

 هستند یمخاطب سئوال کسان.  ملت اعتقاد دارند روشن استتي و حاکمی که به دموکراسی کسانی سئوال براني اپاسخ
 . دانند ی معصوم مابتي دارند و او را در مقام ن باورهي مطلقه فقتيکه به وال

 
 دولت و نيسي و تئورلسوفي را فعال فشاني، که ا"یزديمصباح  "ی آقااتي پاسخ خود، به نظرافتي دری برانگارنده

" هيفق یانتقاد از ول: " مقاله تحت عنوانني ایانيبخش پا. مراجعه کردم" تيحکومت و مشروع: " در مقالهدانند، یجناح حاکم م
 : برخوردمريو با کمال تعجب در همان آغاز به جمله ز!...گشتم ی بود که به دنبالش میزي همان چقًايدق

 
 مسلمانان است، و منافع و مصالح ی است، بلکه واجب شرعزي جاهي فقی نه تنها انتقاد از ولنيبنابرا... "

 " مانع انجام آن شوددي نبای گروهاي یشخص
 

 ادي قائل شده بود، به ی انتقاد ازرهبری براشاني که ایطي و شراوهي وبا خواندن شافتيندان دوام ن بنده چنيتعجب و تحس
 . شدموسيافتادم و مأ....  در جهانیدي و دم و اشکم که دالي ی بريش :شعرمعروف
 
شرط، عمال انتقاد  اشاره کرده بود، اما در آخربا طرح دو ی، در آغاز به نکات درست" انتقادوهيش"اني مصباح در بیآقا
 . ساخته بوددهيفا ی ابتر و باي را موکول به محال و یاز رهبر

 
 هي کشدارو قابل توجیهائ بود که هر دو واژه" سوء استفاده دشمنان"؛ و شرط دوم "یقداست و جاللت رهبر" اول شرط

  . دلخواه هستندربهيو تفس
 
تفاوت نحوه انتقاد فرد از دوست، همسرو فرزند خود، در  از ی با مثال،یرهبر" قداست" ضرورت حفظ نيي در تبشانيا

 :رديگ ی مجهي استاد، نتاي با انتقاد از پدر سهيمقا
 

 ني امام و جانشی است که برای قائلند، اما فوق آنها قداستی استاد خود احترام خاصیفرزند و شاگرد برا" 
 معصوم ابتي در مقام نهي فقی و چون ول همراه با احترام و تواضع استیمحّبـت... قداست. او وجود دارد
 ی او ضروری و ادب براترام کمال احتي برخوردار است و رعای رو از قداست واالئنيقرار دارد، از ا

 ري گونه تأثچي شود که هاني بیا  به گونهديلذا انتقاد با. است و حفظ حرمت و شأن او بر همه الزم است
 " نداشته باشدهي فقی ولگاهي جاقداست و جاللت بر یسوئ

 
 یبه پا "دي و بازدديسال گذشته در مراسم د!  که صادقانهیاند، هنگام  را عمال هم  اثبات کردهی باورني مصباح چنیآقا

 بتيه: "به نقل ازنوشته" (ی خزعلیمهد "ی احترام کردند و در پاسخ به سئوال، مندرج دروبالگ آقایو ادا"  افتادندیرهبر
  :فتند، گ") مرا گرفتیسلطان

 
  "!! استدي توحني عمل احترام به رهبر است و احترام به رهبر، احترام به امام زمان است و عنيا"

 
 :شانيطبق نوشته ا. اما شرط دوم، همانطور که گفته شد، توجه به دشمن است

 
  " شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشودی هوشمندانه طراحديانتقاد از رهبربا"

 
 است ی سادگني و مسئوالن نظام، به همیبه رهبر"  انتقادوهي شنيبهتر:" تحت عنوانشاني اوباالخره راه حل

 :ديخوان ی مريکه در ز
 

  موارد الزم است، اني مجلس خبرگان و برخانهي، نوشتن نامه به دب)یاز رهبر( انتقاد وهي شنيبهتر
 داشته هي قوه قضائاي هيقوه مجر اي از طرز کار مجلس یتيهرکس شکا...." مسئوالن نظام گري ازدانتقاد

 نيمجلس موظف است به ا.  عرضه کندی اسالمی خود را کتبًا به مجلس شوراتي شکاتواند یباشد، م
 "! کند و پاسخ دهدیدگي رساتيشکا



 ی کشورهای و برخهي سور،یبي ل،ی مصباح، که البته در کره شمالی آقایشنهادي پوهي فوق وشیها تي و محدودطيشرا
 ندارد و یداري خردمندان خراني امروزمیاي هرچند در دنشود، ی مطورعمل ني همشي فارس هم کمابجي خلهي حاشاي یقائيآفر

 است، ني برخاسته ازمتن دها وهي شني ااي که گوشود ی ادعا مني که چنیائ اما از آنجکند، ی می را تداعیمناسبات قرون وسطائ
  .ميعرضه کن" ب و سنتکتا" سخنان را به ني اعتبار ادينما ی میضرور

  
  

 يقداست و جاللت رهبر)  الف
 

 دارد،  مورد قبول اسالم انيحي مستي همچنان که پاپ در دستگاه روحانه،ي فقی ولیبرا" قداست قائل شدن"قاعدتًا اگر
 زيدر قرآن و سنت ن شده باشد و هي دارد، توصیني شأن و مقام را در دستگاه دني که باالترامبر،ي پی برایگاهي جاني چنديباشد، با
 به دي گذاشته است که بای باقانيعي شی را برای هم الگوهائی حکومت پنج ساله حضرت علبرآن،عالوه .  آن موجود باشدیها نشانه

 . شوددهي با َمَحک مکتب سنج،ی قداست رهبری اساس فراهم شده تا ادعاني همربري زیاشارات اجمال. آن هم نظرداشت
 
 شأن و تي در رعاني به مؤمنیهائ هي که توصميخور ی برمیاتي بار مرور قرآن به آکي با مبر،ايپ" قداست" مورد در

)  سوره احزاب آمده است۶٩، ۵۵، ۵٣ اتي سوره حجرات و آی ابتداهيکه در پنج آ (ها هي توصنياما ا.   شده استامبرۖي پگاهيجا
قائل شدن " قداست و جاللت" است نه امبري پیهم کردن براجاد زحمت و دردسرفراي رساندن و اتيتمامًا در نکوهش آزار و اذ

  :مثل!!  است نه امر و الزامی و نهی نف،یجابي دارد نه ای جنبه سلبیعني!  اویبرا
 

 خود را بر او بلند نکردن، از فاصله دور او را خطاب نکردن، ی نگرفتن از او درکارها، صدایشيپ
 ی داخلميز حّد پس از صرف غذا نداشتن، وارد نشدن به حر اشيبدون دعوت به خانه او نرفتن و توقف ب

  ... با همسرانشیخانه او، و باالخره چشم طمع نداشتن به ازدواج بعد
 

 که نکي ناآگاه از آن بودند و ات،ي که اعراب جاهلکند ی می ازادب و آدابتي دارد و حکایموارد فوق تمامًا جنبه شخص
 در مناسبات ها هي توصني اچکداميه. رندي آنرا فرا گربودندي ناگزشدند ی منتقل منهي در شهر مدی به نظام مدندي بایا لهياز نظام قب

 . استگري دیا  و اصال از مقولهگنجد ی ملت با رهبرنمکي یاسيس
 

 از زنده شدن آفت شرک و یري جلوگی بلکه دائمًا براتابد، ی را بر نمی فردچي هی نه تنها قداست قائل شدن براقرآن
 خصال شي و نمااش دهي فراوان از بندگان برگزلي تجلنيخداوند در ع. کند یم" یبت شکن" مردم، یها  در تودهی پرستتيشخص

. ، مورد عتاب و خطاب قرار داده و به توبه و استغفار خوانده است) خاتم راامبري پیحت (امبراني قرآن،  پی آنان، جا به جایکوين
 و تذکر و تي و تربمي لحن تعلف،ي و تعرمي و تعظلي از تجلشي بامبران،يلحن قرآن در باره پ"ه  شده بود کادآوري یگريدر نوشته د

  . ۖۖنيي به خاتم النبونه،ها نم  به چند نمونه، از دهدينگاه کن"!!  داردخي و توبدي تهدیحت
 

شاهرگش را  آنگاه م،يگرفت ی به دروغ به مابسته بود، قطعًا او را به چنگ قدرت میسخنان) محّمد(اگر
 )۴۴حاقه ! (دي از شما هم قادر به دفاع از او نبودکي چي حال هني ، دراميکرد یقطع م

 
 ايدر آن صورت دو چندان در دن. ی شولي به آنها متمای بود اندککي نزدم،ي بوددهي اگر تو را ثبات نبخشو

 )٧۵و٧۴اسراء. (یتافي ی هم نمیاوري چي و در برابر ما هميکرد یو دو چندان پس از مرگ عذابت م
 

 )٣۵انعام ! ( پس از جاهالن مباشکرد، ی متيهدا) به اجبار( همه را خواست یاگر خدا م... 
 

 )۴٣توبه.... (؟)! کنندیاز جهاد شانه خال (یاجازه داد) منافقان(چرا به آنها !  تو را عفو کندخدا
 

 ميمسرانت بر خود تحر هتي جلب رضای را که خدا بر تو حالل کرده برایزي چرا چامبري پیا
  )سوره ممتحنه(؟ ...یکن یم

  
 کرد، ی محبوب نمی داشت، عالمًا عامدًا هرگز گناه و نافرمانهي تکیميبود و بر اخالق عظ"  اهللارخلقيخ" که یمسلمًا کس

بان محسوب  ابرار، قصورات مقّریها یکوئين" (ني المقربئاتيحسنات االبرار س: "اند  گفتهسهياما همانطور که در مقام مقا
 ی از شاگردان عادشي به مراتب بشدند، ی محسوب می که شاگردان ممتاز مدرسه هستاء،يل و اواءي، انتظار خالق از انب)شود یم

  :ی مولویباي زريو به تعب. مدرسه بوده است

 



  ؟یلي  چرا ظرف مرا بشکست ل                                             یلي بود مگرانشياگر با د
 

آورد و  اگردان اول مدرسه هستی، هم خطرغرور وغفلت برای آنها به بار میبرای ش" قداست و جاللت قائل شدن"اگر 
کند،  چه جای غلو و قداست  پرست و متوقف دربشری، هم جنس خود می هم شاگردان را به جای توجه به کتاب و معلم، شخص

  و غلبه آنان را بر مقدرات ملت مسلط کرده است؟" قدرت"است برای رهبرانی است که 
 

نيزمشحون ازمواردی است که قداست زدائی ازذهن مردم شرک زده نسبت به حاکمان، از ) ع(نج ساله امام علیتجربه پ
يک بار دراثنای خطابه، مردی از اصحاب که عنان شيفتگی ازکف داده ومراتب گوش . های آن پيشوای عدالت بوده است دغدغه

ای دريافت کرد که ديگران را درس  ز کرده بود، چنان پاسخ کوبندهبه فرمانی خود را همراه ثنا و ستايش فراوان ازامام ابرا
  :در انتهای اين هشدارآمده است. عبرتی برای هميشه باشد تا به غير از خدا قداستی برای کسی قائل نباشند

 
 و آنسان که نزد اهل خشم، خود را از ترس دي سخن نگوئند،يگو یبا من آنسان که با جباران سخن م".... 
 که ديگمان نبر. دي نکنزشي آمیبا من با آداب تصنع. دي نزد من خود را حفظ نکنکنند، یو جور مجمع 

 هرکس تحمل رايز. ديانگار) تراز انتقاد شدن( مرا بزرگ خواهم یو نم. ديآ یانتقاد به حق برمن گران م
پس . و دشوارتر خواهد بود اندرز به عدالت نداشته باشد، مسلمًا عمل به آن دو، بر ااي انتقاد برحق، دنيشن

 که مرتکب ستمي من در نظر خود باالتر از آن نراي زد،يستي به عدل باز نایزني راايبا من از انتقاد به حق 
  ).نهج البالغه٢٠٧خطبه ....( ستمي نمنياخطا نشوم و در اعمال خود از اشتباه 

 
  توجه به توطئه دشمن  )ب
 

 همان توهم یعني!  قائل شده ، امکان سوء استفاده دشمن استیتقاد از رهبر انی مصباح برای که آقایتي محدودنيدوم
حربه محارب و مفسد !! اند ها را قلم کرده ها را شکسته و قدم ها را دوخته، قلم هاست به بهانه آن، زبان  که سالیا"توطئه"
 بلند شانيها بر سر احزاب و آزاداند انه بهني سال گذشته همواره به همی سزدرين ی پرستگانهي و بی و چماق جاسوساالرض یف

  .بوده است

 
 موجب سوء استفاده و کنند، ی مسئوالنشان ماي جمهور سي که مردم از رئی امروز انتقادشرفتهي پی واقعًا در کشورهاايآ

 ،ی رهبریابر" یقداست تراش" به موازات تجربه راني ما در ار،ي؟ حداقل در طول سه دهه اخ!شود ی مبي رقیتوطئه کشورها
 و کاي در افتضاح موننتوني گرفته تا کلتي واترگاني در جرکسوني خود، ازنجمهور ی از رؤساکاي مردم آمرديشاهد انتقادات شد

 آوردن آنان از قدرت، انسجام نظام خود را حفظ ني پائاي با محاکمه یاند ول بوده...  وی و افتصادی جنگیها استيبوش درس
 .شود ی توسط ملت جبران میادگ به سی رهبری شخص، سقوط اخالقکياز آنِ ملت باشد، نه  اقتدار یوقت. اند کرده

 
 شهرها و لي جامعه وتبدی کردن فضایتيامن.  سلب نمودتوان ی نمتي مردم را به بهانه امنی آزادزي نیني ُبعد داز

  . نداردی شرعهي توجچي هانگان،گي در برابر ملت، به بهانه دخالت بی جنگی و صف آرائی به پادگان نظامها ابانيخ

 
 هي شبانه، علی جلسه سرلي منافقان، درتشکیعني امبر،ي پی مخالفان داخلیاز آزاد)  سوره نساء٨١ هيدرآ (قرآن

 اتي آنيا.  کرده استادي!!  صلح، بلکه در مقدمات جنگ سرنوشت سازطيآن هم نه درشرا) امبريپ (ی رهبراتي ونظرماتيتصم
 :دينگاه کن. نازل شده است) نه در دوران ضعف مکه (نهي در مدنان و مسلماامبري اوج اقتدار پیعني ،یدر سال هشتم هجر

 
 ی گروهروند، ی مروني که از نزد تو بني، اما هم) کنندیاعالم مواضع موافق م (مي هستعي مطندي گویم"

 شبانه ماتيخداوند تصم) ندده ی شبانه می جلسه سرليتشک (کنند ی متوتهي بیگوئ یاز آنان خالف آنچه تو م
 . استی کافلي وکوان نشو و به خدا توکل کن که او به عنري پس با آنان درگسد،ينو یآنان را م

 
ِرضْ َعْنُهْم  َطاَعٌة َفِإَذا َبَرُزوْا ِمْن ِعنِدَك َبيََّت َطآِئَفٌة مِّْنُهْم َغْيَر الَِّذي َتُقوُل َوالّلُه َيْكُتُب َما ُيَبيُِّتوَن َفَأْعَوَيُقوُلوَن

  )١( َوَتَوآَّْل َعَلى الّلِه َوَآَفى ِبالّلِه َوِآيًال
 
 بعد معلوم اتيکه از آ( منافقان ني ا،یطي شراني درچنی مربوط به قتال قرار گرفته است، حتاتي فوق در متن آهيآ

) امبريپ (ی رهبرماتي تصمهيند که عل داشتیمادام که دست به اسلحه نبرده وتجاوز نکرده بودند، آزاد) اند  مسلح هم بودهشود یم
تورا فقط به عنوان  "کند ی گوشزد مامبري قبل آن به پهيدر دو آ.  دهندليات او تشکي نظرهيدرموضوع جنگ هم جلسات شبانه عل

هرکس از رسول خدا اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، .  استی گواه است کافیزي که خدا بر هرچني و همميرسول فرستاد
 ".ميا  آنها قرار ندادههي علیم پشت کند، بدان که تو را محافظهرکس ه



 
 هنگام بروز ها ی آزادی برخلي تعطی جمهوربراسي به رئیا ژهي واراتي متحده هم قانون اختاالتي در ای چند حتهر

 . نکرده استتي امنی مخالفت را فدای آزادنيادي اصل بنیطي شراچيجنگ داده است، قرآن تحت ه
 

  یرـل انتقاد به رهبراه ح  )ج
 

 مجلس خبرگان و در مورد رخانهي نوشتن نامه به دب،ی مصباح در مورد رهبریهمانطور که اشاره شد، راه حل آقا
 که سه یوبي کارساز است؟ در مثلث معیشنهادي پني واقعا چنايآ!  بودی اسالمی با دفتر مجلس شورای سه قوه نامه نگاریرؤسا

 ی از کستوان ی بدنه هستند، چگونه مکي گرويکدي منتخب و وابسته به ،ی، مجلس خبرگان و رهبر نگهبانیشورا: یعنيرأس آن 
  پناه برد؟ توان ی می نگهبان جز به خدا به چه کسی شده شوراني؟ ازمجلس دست چ! کردتيبه خودش شکا

 
 و آرام کند ی مهي سره گرکيه  که در بغل گرفتی با چهره ترسناک خود مستأصل بود که چرا کودکیبتي آدم بد هنديگو یم

  !رديگ ی گفتند وحشت او از خود توست، او را رها کن آرام مرد،يگ ینم
 
 شما کار د،يا  گرفتهارخودتاني را در اختزي مطلقه شماست که همه چتي ملت از اساس با والتي گفت، شکااني به آقاديبا

 .رديگ ی ملت آرام م،دي دست از خشونت و اجبار بردارد،يمردم را به خودشان بسپار
 

 دارند، جز هي که بر مواضع قدرت و ثروت تکی سالمت دولت مردان و کسانی برای قدرت ذاتًا فسادآور است، راه حل
 یها  امروز از کانال احزاب، رسانهیاي مهم را دننيا.  برآنان وجود نداردتي مردم بر عملکرد آنان و اعمال حاکمیمراقبت دائم

 ضهي امور را در چارچوب فرني و در اسالم ابندد ی به کار مساني وبالگ نوجملهواز ) NGO (ی دولتري غ مؤسسات مستقل،یمل
 اسالم ی شده، که متأسفانه در جمهوریني بشي کند پفاي ادي همان نقش را باقًايکه دق"  از منکریامر به معروف و نه "یاجتماع

 .ست به ابزارکنترل دولت بر شهروندان شده اليمسخ و تبد
 

 ی اجتماعفهي وظنيتر  را، که مهمضهي فرني دهند تا الي را تشکی گروه متشکل هم هدفدي قرآن مسلمانان باحي صرطبق
 نسبت به تفاوت ی جوامع بگريبر د!  مسلمانی جامعه به راستکي یبرتر). ١٠۴آل عمران  (ندي نمافايهرمسلمان شمرده شده، ا

که بر دوش زن ) ١١٠آل عمران ( نظارت بر عملکرد حاکمان است قيطرک از  مشترتي احساس مسئولني هم،یسرنوشت جمع
 ).٧١توبه (بر آن نهاده شده است "  فردکي مطلقه تيوال"نه "  مسلمانانی همگانتيوال"نهاده شده و نام ) توأما(و مرد 

 
 که به یمت مسلمانان گذاشته است، در مذی بجاانيعي شی بخصوص برایاش الگوئ ، که حکومت پنج ساله)ع(ی علامام

 : فرموده استکنند، ی می شانه خالی رسالت اجتماعني ای از اجرای ترس و محافظه کارليدل
 

 دفع یبرا( سپس کنند، ی متي که اشرارتان بر شما والديرا ترک  مکن"  از منکریامر به معروف و نه"
فع فساد ظالمان نشستن و دعا کردن راه حل د (شود ی مستجاب نمتاني اما هرگز دعاد،يکن یدعا م) شّر آنها

 )!!ستين
 

نهج البالغه ( لکم ستجاَبُي ِشراَرُکم ُثَم َتدُعون فالکمي علیولُيِ َعنِ الُمنکِر َفیال تتُرُکوااَالمِر ِبالمعروِف َوالّنه
  )۴٧نامه

  
  عبدالعلى بازرگان

  ١٣٨٨ اسفند ماه ١٣
  

 حلقه وار کنار هم ی طواف، نوعزهمچونين" طائفه"کلمه . کند یم) انهيمخف( شبانه یداللت برانجام کار" تّيب"فعل   –١
 ترجمه یگردانيکه رو" فاعرض عنهم "نطورجملهيهم. رساند ی را میالتي و تشکی گروهی کاری امروزريآمدن و به تعب

  دهد ی و معارض نشدن میري عدم درگیمعنا" عن" حرف اضافه لي به دلکنند، یم


