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  حميد بھشتی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢٢

  

 تارعنکبوت خبرگان رھبری در خدمت استبداد

  

  رھبری  خبرگانۀوليت در سخنان ضد و نقيض علم الھدی در مورد وظيفؤفرار از مس

  .يران انتخابات مجلس خبرگان رھبری که در قانون اساسی پيش بينی شده است در پيش استدر ا

 شھر مشھد نيز می باشد حاکميت در ۀبه نظر احمد علم الھدی، يکی از اعضای مجلس خبرگان رھبری که امام جمع

ما معتقديم که «انی خود گفت  در سخنر]قوس[ آذرماه۶ مشھد در ۀامام جمع.  امام زمان استۀجمھوری اسالمی با نمايند

و گفتار خود را برای اثبات لزوم ارجاع به خبرگان رھبری، به داستان غيبت امام زمان مربوط » حاکميت از آن خداست

وی خود می داند که .  موظف نمود، وی که کسی نمی داند چگونه بايد او را يافتۀساخته، مردم را به اطاعت از نمايند

  ؛ او کيستۀخی امام زمان غايب است و دست کسی ھم به او نمی رسد و نمی شود از او پرسيد نمايندبنا بر روايات تاري

   امام زمان را يافته و رھبر جمھوری اسالمی را تعيين نمود؟ ۀپس چگونه بايد نمايند

را بر اين مبنا که راه حل اين معما به نظر علم الھدی اين است که خبرگانی که ھم بايد مجتھد و ھم عادل باشند شخصی 

البته او به روشنی توضيح نداده است که شرايط نمايندگی امام . م زمان را داشته باشد، انتخاب کننداماشرايط نمايندگی 

که خبرگان فعلی آنھا را تعيين می کنند، با اينحال مردم بايد چند نفر را از ميان مجتھدان عادل . زمان چه شرايطی است

آنگاه .  امام زمان باشدۀانتخاب کنند و آنھا نيز بنا بر تشخيص خودشان بايد کسی را بيابند که به نظر آنھا می تواند  نمايند

  . امام زمان باشندۀمردم مطيع رھبر و نمايندۀ بايد خبرگان رھبری با او بيعت نمايند و مانند ھم

که مواظب   ديگر نيز خبرگان رھبری در قبال رھبر جمھوری اسالمی دارند و آن اينۀالھدی يک وظيفبه سخن علم 

اما به نظر علم الھدی، خبرگان حق ندارند بر عملکرد رھبری . باشند که شرايط نمايندگی امام زمان در او نقض نشود

م نيست خبرگان چگونه بايد نقض شرايط نمايندگی بدين قرار معلو. زيرا او ولی آنھاست. ل نمايندونظارت و او را کنتر

  . تشخيص دھند،امام زمان در رھبر را در صورتی که اين وضع پيش آيد
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 امام ۀحال ببينيم علی رغم تمامی اين ضد و نقيض گوئی ھا و سخنان معّماوار آيا لزوم اطاعت بی چون و چرا از نمايند

  ؟!خلقت انسان در قرآن ھمساز است يا نهۀ  اسطورزمان که شخصيتی افسانه وار و اسطوره ايست با

که خداوند به مالئک خود می گويد به آدم احترام گذاشته و به او سجده کنند شيطان سر باز می  بنا بر گفتار قرآن ھنگامی

ز طريق عالوه بر اين مقام انسان در قرآن چنان است که مجبور ساختن او ا. رد می شودطزند و لذا از ميان مالئگ خدا 

 امام ۀعلم الھدی او بايد از يک دستگاھی که خود را واسطۀ اما علی رغم اينھا به گفت. دين را خداوند نفی کرده است

  زمان می داند اطاعت کند؟؟

 امام زمان می خواند نه به کرامت انسانی ۀگوئی علم الھدی که مردم را به اطاعت بی چون و چرا از رھبری و نمايند

  . که انسان را نبايد در اجرای دين مجبور ساخت  خلقت انسان آمده باور دارد و نه به اينکه در داستان

 ٢٠١۴مبر  دس٢١

 

  


