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؟ ستنده فقیه والیت مؤید مراجع یهمه آیا؟ چیست فقیه والیت ضد بر مرگ معنای

  و وحدت ادعای توانیممی چگونه و بخواهیم مرگ مسلمانان یهمه برای باید چرا

 ؟نماییم مذاهب یهمه با دوستی

  

ساً که فرمایید دقت ابتدا سا   ایاحیهن چه از و گرددمی تکرار مجدد شبهات این، سال سی از بعد چرا ا

  رایب همیشه، شبهه یا سؤال طرح که چرا؟ شودمی دنبال مقاصدی چه آن طرح از و؟ یابدمی نشر و القا

سخ فهم شدنمی پا صد اغلب و با   شتربی که شاهدیم دلیل همین به! شودمی دنبال آن در دیگری مقا

سی شبهات ضع حتی و جریان یک با زمان هم، سیا . یابدمی شیوع و شده طرح( خارجی) گیریمو

 .است پاسخ از ایعمده بخش خود مهم این به توجه که است بدیهی

  ختصرم صورت به فقط و گرددمی خودداری مجدد مبسوط توضیح از، کالم یاطاله زا پرهیز منظور به

 :گرددمی یادآوری

 مبسوط صورت به( 7) پاسخ در که دانست خوبی به را آن یریشه و «بر مرگ» معنای باید ابتدا – الف

 .است شده اشاره آن یفلسفه و قرآنی یریشه به

 که، شودنمی اطالق «ضد» مخالفی حتی یا و ناباور هر به که داشت توجه باید، «ضد» مورد در اما – ب

  چیزی یا کسی نابودی که است کسی «ضد. »بگیرد بر در را مذاهب و مسلمانان سایر یا مراجع از برخی

  تقابل این که چرا، بخواهد را آن نابودی نیز مقابل طرف که است بدیهی پس. خواهدمی را واقعیتی یا

 ضد هک کسی مثالً. است محال آنها بین مصالحه و شود تمام طرف یک نابودی به باید حتماً، تضاد و

ست ظلم ضد یا فقر ضد یا جهل صالحه یا نموده وحدت آنها با تواندنمی، ا   اگر طورهمین. نماید م

، پس. دندار ایمصالحه آن با، بود...  و والیت ضد، قرآن ضد، اسالم ضد جریانی یا سیستمی یا کسی

شود یا شود گفته زبان به...«  ضد بر مرگ» این چه   فقط انبی و شودمی عمل آن به طرفین سوی از، ن

 .دارد تبلیغاتی بار و اظهار و شعار یجنبه

 تبرک هتج اما، است مطالعه قابل فوق هایفایل در و گردیده بیان مبسوط قبالً نیز مبحث این چند هر

 :گرددمی اشاره مجدد باره این در فقیه ولی معظم مقام بیان به، موضوع شدن ترروشن و
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 کشور والنمسئ با ىمعارضه اوقات گاهى گفتیم ما که این. دارد فرق کردن دشمنى با کردن مطالبه... »

 به؛ نیست ننکرد انتقاد معناى به این - بشود نباید معارضه؛ مکنیمی تأکید را همین هم االن که - نشود

 دضتت» گویدمی عزیزمان برادر این. استتت جور همین هم رهبرى باره در؛ نیستتت نکردن مطالبه معناى

  رد پنجه یعنى، ضتتدیت؛ چیستتت معنایش استتت معلوم «ضتتد»، خوب. کنید معرفى را «فقیه والیت

 .دننبو معتقد نه؛ کردن دشمنى، افکندن

  ضد این البته. نیست کسى به معتقد کسى است ممکن؛ نیستم شما ضد، نباشم معتقد شما به بنده اگر

  را لمهک این حدود باید بگوئیم که نیستتت آستتمان از مُنزل ىآیه، هستتت کلمات در که فقیه والیت

ست ست عرفى یک حال هر به؛ کرد معین در ست به اعتراض. ا صل هاىسیا   یتوال با ضدیت، 44 ا

 .«کرد نباید، دشمنى. نیست رهبرى با ضدیت، رهبرى خاص نظرات به اعتراض؛ نیست فقیه

 فرهنگی سیاسی فعاالن و کنکور برتران، نخبه دانشجویان با دیدار در – 77/7/7831

  شتتامل را مستتلمین ستتایر تنها نه «فقیه والیت ضتتد بر مرگ» شتتعار، استتت مشتتهود که طورهمان، پس

  آنانی شامل فقط بلکه. گرددنمی شامل هم را مخالفی هر بلکه، ندارد وحدت با منافاتی و گرددنمی

 .دارند جنگ سر آن استقرار و «فقیه والیت» یمسئله با که تاس

سان هر مانند نیز سنت اهل - ج   یک حول باید عقالً و شرعاً «وحدت» که اندواقف دیگری عاقل ان

 واهیگ خود فقه اساس بر و. گرددنمی حاصل وحدتی پراکندگی با گاههیچ و پذیرد صورت محوری

شد امرولی و امام محور ولح باید «وحدت» این که دهندمی ست ممکن چند هر. )با   از آنها تعریف ا

  دنیا از ایگوشه هر در) امر ولی با بیعت لذا(. ندارند شکی آن اصل در اما، باشد متفاوت امرولی یا امام

 .دانندمی یاغی و باغی را آن از کننده تخطی و واجب را( باشد شده مستقر که

  زیادی یهعد، ندارند کافی و الزم اطالع خود فقه از شیعیان از بسیاری که گونههمان است ممکن البته

 که اشندب غافل خود فقه از[ خود بزرگان سیاسی و سالوسی یا جهل دلیل به] نیز سنت اهل مسلمانان از

 .نمود تالش کامل خلوص و دلسوزی با آنان آگاهی برای باید که هستند برادرانی آنان

 

 


