
 محمدحســین نیکزاد انقاب  اســامی ایران در شرایط 
به خصوصی به پیروزی رسید که تأمل و دقت در آن ضروری و 
دارای اهمیت است. از منظر خارجی دو بلوک شرق و غرب در 
مقابل آن قرار گرفته بودند که در رأس همه آن ها ایاالت متحده 
آمریــکا و متحدین مرتجع آن در منطقه قرار داشــتند. ژنرال 
رابرت هایزر، فرســتاده ویژه نظامی جیمی کارتر، رئیس جمهور 
ایــاالت متحده آمریکا در کتاب خاطرات مشــهور خود یعنی 
»مأموریت در تهــران« با صراحت بیان می کند که آمریکا تمام 
تــاش خود را کرده بود که به هر شــکل ممکن چه از طریق 
حمایت از افراد نزدیک و دست نشانده آمریکا مانند بختیار و چه 
از طریق کودتای خشن نظامی جلو پیروزی امام خمینی)ره( و 
انقابیون مخلص و همراهــان آن ها را بگیرد که در این زمینه 
توفیقی حاصل نکرد. )هایزر، رابرت، 1393، مأموریت در تهران، 

ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی، تهران، انتشارات اطاعات(
از سوی دیگر جریان های اسام لیبرال و اسام التقاطی چپ و 
کمونیستی نیز هر کدام به زعم خود مسیری متفاوت از مسیر 
اکثریت مسلمان، در پیش گرفته بودند و این خود سبب ایجاد 
تشتت نظری و اختاف در عمل انقابی می شد. در این میان، 
آنچه شــرایط را دگرگون  کرد و به یکبــاره همه صفوف ملت 
مسلمان را یکپارچه نمود و عاشــقانه به دور یک پرچم جمع 
کرد، وجود مرجع بصیر و عارف واصل، حضرت امام خمینی)ره( 
بود. ایشــان با طرح مضامین آشنای اســامی و ادبیات اسام 
انقابی و سیاســی و دغدغه های دینــی و ملی همگانی، مردم 
را به ســوی اهداف پیش رو جهت دهی می کردند. آنچه سبب 
می شــد انقاب مردم ایران از خط اصیل اسامی خود فاصله 
نگیرد، عنصر رهبری مسلط به گفتمان ناب اسامی و انقابی با 
محوریت توحید و خداباوری بود که هم به شعارها و گفتارها معنا 

می بخشید و هم به احساسات و افکار حرکت می داد.

#wنگاهیبهگفتمانامامخمینی
آنچه حضرت امام خمینی)ره( را از بســیاری از پیشینیان خود 
متمایز می کند، توجه به عمق اهداف و رســالت های اسامی 
اســت. حضرت امام)ره( با گذر از ظاهر عبادات و اعمال دینی 
ضمن توجه به آن ها، رســالت اصلی اسام را برقراری حکومت 
و نظام همه گیر و جامع اســام می دانستند؛ اسامی که درباره 
همه چیز دارای فکر و برنامه است و برنامه ای جامع برای زندگی 
دارد. ایشــان می فرمایند: »مسئله اساسی ما این نبود که رژیم 
ســلطنتی برود و قطع ایادی دیگران بشود، این ها همه مقدمه 
بود برای مســئله اساسی ما؛ و آن اسام است... این همه خون 
دادند مردم به اینکه اسام تحقق پیدا بکند، دنباله کار انبیاست؛ 
دنباله کار رسول خداست؛ دنباله کار امیرالمؤمنین است؛ دنباله 
کار سیدالشهداست. سیدالشهدا خونش را داده برای همین که 
اسام تحقق پیدا بکند؛ یزید می خواست اسام را از بین ببرد. 
ما دنبال این هســتیم که اســام تحقق پیدا بکند. دنبال اسم 
نیستیم که حاال که ما اسم جمهوری اسامی پیدا کردیم کافی 
است برای ما. ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شئون 
مملکتمان، می خواهیم که احکام اسام باشد، قرآن حکومت کند 
بر ما؛ قانون اسام بر ما حکومت کند؛ هیچ کس دیگر حکومت 
نداشــته باشد. و ما اآلن بین راه هستیم؛ نرسیده ایم به مقصد«. 
)صحیفه امام خمینی، جلد هشتم، بیانات در جمع بانوان اهواز، 

قم و بروجرد، 1358/03/11(
در حقیقت مفاهیم گوناگــون در گفتمان امام خمینی)ره( که 
طی دوره زعامت ایشان لحظه ای از آن ها عقب نشینی نکردند، 
مانند شــاخه هایی منشعب از تنه یک درخت تنومند بودند. به 
عقیده امام راحل چیزی که آرمان ادیان و میعادگاه پیامبران و 
صالحان است »اسام ناب محمدی« است. این اسام به عقیده 
ایشــان بر پایه »توحید« شکل گرفته، توحیدی انقابی که قرار 
اســت تمامی مظاهر و بت های نفســانی و دنیوی را بشکند و 

»پابرهنگان« و »مســتضعفان« را به قله های ســعادت دنیوی و 
اخروی برساند. در این میان جبهه مستضعفان یک جبهه واحد 
و همرنگ و همدل جهانی اســت کــه در آن رنگ و نژاد معنا 
ندارد: »ما ملت اســام را، تُرکش باشد، عربش باشد، عجمش 
باشد - از هر ملت - آفریقا باشد، آمریکا باشد، هر جا می خواهد 
باشد، ما ملت اســام را عزیز می داریم«. )صحیفه امام خمینی، 
جلد اول، بیانات در جمع روحانیــون، طاب، بازاریان و اهالی 

قم، 1343/06/18(
جبهه مســتضعفان و پابرهنگان در حقیقت پیش برنده تحول 
تاریخ به سوی تکامل تاریخی و تمدنی خود هستند و بار تاریخی 
جبهه حق بر دوش آنان است. نقش آنان بسیار روشن و برجسته 
اســت و به همین دلیل دولت اسامی باید در خدمتگزاری به 
آن ها به  عنوان »جبهه حق« لحظــه ای غفلت نورزد. به عقیده 
ایشان: »این مستضعفین اند که نهضت ما را به پیش بردند؛ این ها 
هســتند که خون خود را ریختند. جوانان دانشگاهی، جوانان 
مدارس قدیم، جوانان بازاری، عشایر محترم، این طبقه بودند که 
با قیام خود رژیم منحوس را عقب نشاندند و دست نفت خواران 
مفت خوار را قطع کردنــد«. )صحیفه امام خمینی، جلد هفتم، 
بیانات در جمع مردم و عشایر خرم آباد لرستان، 1358/02/26(

اما در مقابل این جبهه، جبهه باطل یا »استکبار« قد علم کرده 
است که قصد دارد تا جلو گسترش دین خدا و حاکمیت فطرت 
الهی را بگیرد. جبهه اســتکبار و استضعاف و یا »حق و باطل« 

جبهه ای دائمی است. 
ریشــه مفهوم سیاسی اســتکبار در ادبیات سیاسی و انقابی 
امام خمینی به قرآن کریم بازمی گردد. آیات زیادی در قرآن کریم 
از جمله آیه 75 سوره اعراف به مقابله جبهه استکبار و استضعاف 
با صراحت تمام اشاره نموده اند؛ »َقاَل الَْمَلُ الَِّذیَن اْسَتْکَبُروا ِمْن 
َقْوِمِه لِلَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا لَِمْن آَمَن ِمْنُهْم أَتَْعلَُموَن أََنّ َصالًِحا ُمْرَسٌل 

ِمْن َربِِّه َقالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنوَن«.
در حالی که جبهه کفر و باطل، جبهه »کثرت« است؛ جبهه حق 
جبهه »وحدت« اســت و در رأس آن پیشــوایان دینی از جمله 
رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( قرار گرفته اند. به عقیده حضرت 
امام خمینی)ره(، »والیت و فقاهت« شــرعاً و عقاً همان امتداد 
والیت رسول اهلل)ص( و ائمه اطهار)ع( و امام زمان)عج( است و به 
برکت والیت است که وحدت و یکپارچگی و هدایت امت تأمین 
می شود. سیاســت و رهبری امت امری دنیوی نیست بلکه در 

امتداد توحید و بندگی خدای متعال است. 
سیاســت و عبادت هر دو در مسئله »معنویت« اشتراک دارند و 
به عقیده امام و طبق سیره دوره زعامت ایشان، هیچ چیز حتی 
باالترین مقام سیاسی جدا از خط عبادت و بندگی خدای متعال و 
اجرای اسام نیست. آیت اهلل جوادی آملی در اشاره به این ویژگی 

امام خمینی)ره( می نویســد:»طوبی برای کسی که بین غیب و 
شــهادت از یک سو، بین عرفان و سیاست از سوی دیگر و بین 
فلســفه و سیاست از سوی ســوم جمع کرد. او نه تنها قائل به 
والیت فقیه بود بلکــه چون حکیم بود، قائل به »والیت حکیم« 
بود و چون عــارف بود، قائل به »والیت عارف« بود. او والیتی را 
آورد که در آن فقاهت، آمیخته با حکمت و حکمت، عجین شده 
با عرفان بود«. )قنبری، آیت، 1384، نظریه وحدت سیاســت و 

معنویت در مکتب سیاسی امام خمینی)ره((
در واقع دال مرکزی و مفهوم محوری گفتمان امام راحل همان 
»اســام ناب محمدی« است که بر مبنای آن است که عناصر و 
مفاهیمی چون »اسام آمریکایی«، مقابله جبهه کفر و استکبار 
با جبهه حق و استضعاف، وحدت امت اسامی و جهان وطنی 
اسامی، والیت مطلقه فقیه، معنویت و... معنا می گیرند و با درک 
صحیح »اســام ناب محمدی« و شــاخصه های آن در صحیفه 
امام)ره( به  عنوان شاخص اصلی می توان سایر مفاهیم و تعابیر را 

در گفتمان ایشان به خوبی درک کرد.

شاخصههایگفتمان#
حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای

در گفتمان فکری حضرت آیــت اهلل خامنه ای نیز همانند امام 
راحل هدف نهایی برقراری دولتی اســامی اســت؛ اما در این 
رهگذر ایشــان به صورت جزئی تر و عینی تر به وضعیتی اشاره 
می کنند که در آن جامعه و دولت اســامی تاش می کنند تا 
»نظامی اسامی« را رقم بزنند که در آن »تمدن نوین اسامی« 
رقم خواهد خورد و گفتمان غالب و پیش شرط رسیدن به این 
وضعیت مطلوب همانا مفهومی محوری است که با »اسام ناب« 
امام خمینی)ره( پیوندی وثیق دارد؛ یعنی »اســام سیاســی«. 
اسام سیاسی یعنی اســام فعال، پویا، دارای ساحت فردی و 
اجتماعی و تأثیرگذاری سیاسی و بین المللی که می تواند در تمام 

عرصه ها نسخه ای شفابخش برای زندگی بشری داشته باشد.
»تمدن نوین اسامی« در واقع وضعیتی است که در آن جامعه و 
دولت اسامی با یاری از شاخصه های »اسام ناب« و یا بیان دیگر 
»اسام سیاســی« به شکوفا کردن تمامی استعدادهای مادی و 

معنوی خود در جهت نیل به آرمان متعالی اسام می پردازد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در رابطه با چنین تمدنی می فرمایند: 
»... امت اســامی با همه   ابعاد خود در قالب ملت ها و کشورها، 
باید به جایگاه تمّدنِی مطلوب قرآن دست یابد. شاخصه   اصلی و 
عمومی این تمدن، بهره  مندی انسان ها از همه   ظرفیت های مادی 
و معنوی  ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، 
در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرایش 
ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از 

قرآن، در اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نوبه  نوی بشر، در پرهیز 
از تحجــر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و ثروت 
عمومی، در استقرار عدالت، در خاص شدن از اقتصاد مبتنی بر 
ویژه  خواری و ربا و تکاثر، در گسترش اخاق انسانی، در دفاع از 
مظلومان عالم و در تاش و کار و ابتکار، می توان و باید مشاهده 
کرد. نگاه اجتهادی و عالمانه بــه عرصه  های گوناگون، از علوم 
انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رســمی و از اقتصاد و بانکداری 
تا تولید فنی و فناوری، و از رسانه  های مدرن تا هنر و سینما، و 
تا روابط بین  الملل و غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن  سازی 
اســت«. )بیانــات در اجاس جهانی علما و بیداری اســامی، 

)1392/02/09
در واقــع مفاهیم و عناصری چون اخــاق و معنویت، عدالت 
اقتصادی و اجتماعی، دفاع از مظلومان و استکبارستیزی، اجتهاد، 
تولید علم و جنبش نرم افزاری، خوداتکایی و مجاهدت، توکل به 
خدا و اعتماد به ســنت ها و وعده الهی، وحدت امت اسامی و 
داشتن هویت مستقل دینی و ملی، حول دال مرکزی و محور 
مفهومی و بنیادین »تمدن نوین اســامی« و همچنین »اسام 
سیاســی« معنا می دهند؛ زیرا هدف نهایی انقاب اسامی در 
دنیای آشفته کنونی، تحقق شرایط مادی و معنوی رشد و تعالی 
نوع بشر و جامعه انسانی است که آن نیز از طریق اسام فعال و 

پویا و دارای برنامه ای اجتماعی تحقق می یابد.

ازگفتمان»اسالمناب«خمینی#
تاگفتمان»اسالمسیاسی«خامنهای

با نگاهــی به دال های مرکزی و مفاهیــم محوری دو گفتمان 
حضــرت امام خمینــی)ره( و رهبــر معظم انقاب اســامی 
درمی یابیم که »اســام ناب« در گفتمــان امام خمینی)ره( که 
در مقابل »اســام آمریکایی« و »جبهه کفر« تعریف می شــود 
با عناصری چون توحید، امت گرایی و جهان وطنی اســامی، 
توجه به جایگاه مردم و جبهه مســتضعفان، استکبارستیزی، 
معنویت، والیت و فقاهت، در واقع همان »اســام سیاسی« در 
اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای است. اسام سیاسی در اندیشه 
ایشان در مقابل اسام سکوالر، اسام منهای روحانیت و فقاهت 
و در یک کام »اســام آمریکایی« قرار می گیرد. اسام سیاسی 
بناست تا با ورود به عرصه های گوناگون جامعه، اقتصاد و علم و 
بهره گیری از نوآوری و اجتهاد، به ترسیم خطوط نیل به »تمدن 

نوین اسامی« بپردازد.
تمدن نوین اســامی مبتنی بر اسام سیاسی، تمدنی است 
که در آن عدالت، معنویت، علم و آگاهی و عزت و استقال 
شــخصیت فرهنگی و سیاســی از جایگاه واالیی برخوردار 
اســت. مرزبندی صریح و روشــن با جبهه کفر و استکبار، 
اعتمــاد به وعده الهــی، اتکا به اســتعدادهای الهی و توان 
داخلی، تــاش برای تحقق عدالت اقتصــادی و اجتماعی، 
معنویت و اخاق با محوریت خانواده، شــخصیت مســتقل 
فرهنگی و سیاسی و وحدت جهان اسام از جمله محورهای 

مشترک گفتمان امام و رهبری است.
باید به این نکته توجه داشت که گفتمان ها زمانی دچار پیشرفت 
و شکوفایی می شوند که در میان نخبگان علمی و فرهنگی یک 
کشور به آن ها پرداخته شود و مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و 
پیش فرض های نظری و نتایج عملی آن ها پیگیری شود. )اسدی، 
عباس، 1393، روزنامه نگاری در جهان معاصر، تهران، انتشارات 
آثار(. فکر پیشاهنگ چنین جبهه ای نیز جز اقشار نخبه جامعه 
و دانشــگاهیان و حوزویان آگاه نیستند. گفتمان های فکری به 
خــودی خــود دارای اهمیت اند اما زمانــی دارای تأثیرگذاری 
سیاســی و نقش اجتماعی می شوند که به آن ها پرداخته شده 
و توجه شــود که این خود اهمیت رسالت بزرگ ما را نسبت به 
دغدغه ها و جهت گیری های موجود در گفتمان امام خمینی)ره( 

و حضرت آیت اهلل خامنه ای می رساند.
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 نویسنده »روایت رهبری« در گفت وگو با قدس از بازخوانی الگوی انتخاب ولی فقیه در این کتاب می گوید

عالی ترین تجلی مناسبات اسالمیت و جمهوریت

ماجرای یک پیشنهاد
روایت رهبری: یکی از رخدادهای مهّم ســال پایانی حیات مبارک امام 
خمینی)قّدس ســّره(، تصمیمی بود که ایشــان دربــاره  آیت اهلل منتظری 
گرفتند. این تصمیــم، محصول یک فرایند طوالنی بود. شــخصّیت های 
مهّم کشور و نزدیکان امام)قّدس ســّره(، ماه ها پیش از قضایای فروردین 
68، چندین بار از زبان ایشــان اظهاراتی مبنی بــر عدم صاحّیت آقای 
منتظری برای رهبری شــنیده بودند و ایــن نگرانی در میان آن ها وجود 
داشت که در صورت کنار گذاشته شدن آقای منتظری، سرنوشت رهبری 

چه خواهد شد. 
امام)قّدس سّره( در طول حیات مبارکشان، همواره محّل رجوع مسئوالن 
کشــور برای رفع ابهامات و دفع ســردرگمی ها و خروج از بن بســت ها و 
روشن شــدن تکلیف در مسائل حساس بودند و حّل مسئله ای به اهّمّیت 
رهبری آینده، نمی توانست در افق نگاه امام)قّدس سّره( جایگاهی نداشته 
باشــد؛ بنابراین یکی از مهم ترین اقدام های حضرت امام خمینی)ره( در 
سال پایانی عمر مبارکشان، نام بردن از حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان 
رهبر آینده بود که نه تنها حرکت انقاب اســامی در مسیر اصلی خود را 
تضمین کرد،  بلکه مسیر را برای خبرگان درباره تعیین رهبر آینده انقاب 

هموار نمود. 
در مهر ســال 1367، یعنــی نزدیک به 6 ماه پیــش از برکناری آیت اهلل 
منتظری، جلســه ای در محضر امام)ره( با حضور ســران قوا، نخست وزیر 
وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی برگزار شد. آقای هاشمی رفسنجانی 
)رئیس وقت مجلس شــورای اســامی( در اجاســّیه رسمی 14 خرداد 
1368 خبرگان، با شــاهد گرفتن آقای موســوی اردبیلــی )رئیس وقت 
شورای عالی قضایی( جلســه را این گونه روایت می کند: »ما یک جلسه با 
رؤســای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعي که 
مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از 
احتجاجاتمان با امام این بود که شــما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، 
ما در رهبری دچار مشــکل مي شــویم... امام هم شورایی را خیلی تمایل 
نداشتند هیچ وقت. فرد هم ما مي گفتیم ما فردی را نداریم، االن که مطرح 
بکنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعّیت بود و با همان مسائل بود. 

امام فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنه ای.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره این جلسه می گویند: »معلوم بود که امام 
جّداً بنا دارند که آقای منتظری را از رهبری آینده کنار بگذارند. چه جوری 
کنار گذاشــتن را شاید حدس نمی زدیم. ممکن بود ایشان خطاب به خود 
آقــای منتظری بگویند اســتعفا بده، اّما این شــکلی را که پیش آمد ما 
نمی دانستیم. ناراحتی ما از این بود که خل به وجود می آید و همین را هم 

در یکی از جلسات گفتیم و ایشان جوابی دادند. 
در یک جلســه باز ایشــان ]عدم صاحّیت آیت اهلل منتظری برای رهبری 
آینــده[ را مطرح کردند. من به ایشــان گفتم: »آقا! مــا در این مجموعه  
دوستان کس دیگری غیر از ایشــان نداریم.«؛ ایشان گفتند: »نه، این جور 
نیســت! شما رهبر بشوید.«؛ همین جور؛ »شما رهبر بشوید.«؛ من اصًا این 
حرف را جّدی نگرفتم؛ واقعاً جّدی نگرفتم، هیچ؛ سکوت کردم. جلسه هم 
ســکوت شد، چند لحظه ای گذشت. من روبه روی امام نشسته بودم، حاج 
احمد آقا این طرف من نشســته بود. ایشــان ]خطاب به من[ گفت: »بله، 
چطور شما می گویید کســی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی 
هســت.«؛ دوباره امام گفت: »نخیر، ایشان رهبر بشــوند.«؛ شاید هم اسم 
آوردند و مشــّخص کردنــد آقای خامنه ای. در جلســه حالت خاّصی هم 
تاحــدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن اســت این در ذهن امام 
باشــد واقعاً جّدی نگرفتم. ]با خود[ گفتم حاال به عنوان مثال گفتند شما 
رهبر باشید. اصًا یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه  رفقا در دفتر من 
جمع بشوند. آقای هاشــمی چند دقیقه ای زودتر آمده بود. به من گفت: 
»فانی! نظر شــما راجع به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟«؛ من اصًا 
یادم نیامد که ایشــان چه می گوید. گفتم: »کدام مطلب؟«؛ گفت: »اینکه 
گفتند شــما رهبر باشید.«؛ گفتم: »هیّچی!«؛ گفت: »نه، امام بی فکر قبلی 
این حرف را نمی زند. این حــرف همین طوری از دهان امام نپرید. این را 
با فکر قبلــی می گوید.«؛ گفتم: »من نمی دانم. مــن نمی دانم.«؛ چند ماه 
بعد در اتاق آقای هاشمی جلســه ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت 
پیش آمد. گفتم: »آقای هاشــمی! بدان اگر چنین چیزی برای من پیش 
بیایــد قطعاً و یقیناً آن را قبــول نخواهم کرد. این را مطمئن باشــید.«؛ 
واقعاً هــم بنایم بر همین بود و اصًا احتمال هــم نمی دادم که قضّیه به 
این شــکل مطرح بشود. البّته اندکی قبل از فوت امام )همان روز و شب( 
صحبت شــورای رهبری جّدی شد. افرادی هم که جمع شده بودند، اسم 
مــن را به عنوان یک فرد می آوردند اّما به این شــکلی که بعداً پیش آمد 
اصًا به ذهن ما خطور نمی کرد.«؛ آقای هاشــمی می گوید ما می توانستیم 
فرمایش امام در رابطه با آیت اهلل خامنه ای را حمل بر این کنیم که هدف 
ایشــان این بوده که ما را قانع کنند و بگویند در بن بست نیستید. این بود 
که تصمیم می گیرد درباره  همین مســئله یک بار دیگر خصوصی خدمت 
امام)قّدس ســّره( رفته و دراین باره با ایشــان صحبت کند. در این دیدار 
حضرت امام)قّدس ســّره( مجّدداً می فرمایند: »که شــما وقتی مثل آقای 

خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟«.

روایت آخر
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امامw از آقای منتظری نفی عدالت کردند آیت اهلل منتظری چگونه »قائم مقام« شد؟
روایت رهبری: کار آیت اهلل منتظری به جایی رسید که حضرت امام)قّدس سّره( 

در جلسه ای در حضور سران قوا وی را از عدالت ساقط دانستند. 
آیــت اهلل خامنه ای می گویند: »امام گفتند که آقــای منتظری عدالت ندارد یا 
ایشــان از عدالت ساقط اســت. یک تعبیر این جوری کردند: از عدالت ساقط 
است. من ترسیدم که حاال بیاییم بیرون و این آقایان اینجا و آنجا بگویند امام 
گفت آقای منتظری از عدالت ساقط شد و این به کلّی پخش بشود. واقعاً از این 

قضیه وحشت کردم. 
گفتــم آقا من خواهش می کنم ما را منع کنید از اینکه این حرف شــما را در 
خارج نقل کنیم. ایشــان یک تأّملی کردند و گفتند »خیلی خب، نقل نکنید. 
این را از قول من نباید کســی نقل کند«. نقل آن را ممنوع کردند و حرام شد 
بر ما. ایشــان نفی عدالت کردند از آقای منتظری. این البّته مربوط به چند ماه 

مانده به فوت ایشان است. قبل از سال ۶۸ است«.

روایت رهبری: افشای تصمیم خبرگان و حوادث متعاقب آن، ماهیت این تصمیم را از 
یک »آینده نگری درون سازمانی« عمالً به یک »نهادسازی جدید« در ساختار جمهوری 
اسالمی تغییر داد. اندک اندک بیت آیت اهلل منتظری، اطرافیان ایشان و برخی رسانه ها، 
عنوان »قائم مقام رهبری« را برای ایشان جعل کردند و عمالً جایگاهی در ذیل امام و 

صدر سایر ارگان های کشور برای آیت اهلل منتظری ایجاد شد. 
شعارهایی نظیر »قائم مقام رهبری، آیت حق منتظری« نیز اندک اندک فراگیر شد و 
به تثبیت این جایگاه کمک کرد. آیت اهلل خامنه ای درباره  جا افتادن عنوان »قائم مقام 

رهبری« به جــای »رهبری آینده« برای آیت اهلل منتظری می گویند: »آقای منتظری 
همان وقتی که اســم قائم مقام رهبری را هم نداشت، در همان کارهایی که از شئون 
امام و شئون رهبری است، خودسرانه دخالت می کرد؛ در دادگاه ها دخالت می کرد، در 
دانشگاه ها دخالت می کرد، نماینده می گذاشت، امام جمعه می گذاشت، برمی داشت، 
خیلی کارها می کرد دیگر. طبعاً بعد از قضیه  جانشــینی رهبری در آینده، این کارها 
از طرف ایشان یا شــاید تعبیر درست تر این است که بگوییم از طرف آن تشکیالتی 
که پشت سر ایشان بود و بیت ایشان، بیشتر و قوی تر شد؛ لذا عماًل ایشان شد قائم 

مقام رهبری، یعنی منصب گرفت. در آن اوقاتی که یک مقدار اختالفاتی بر ســر 
مســائل دولت بین مسئوالن کشور و ایشان پیش آمده بود، گاهی هم بین ماها 
همین مطرح می شــد که آخر ایشــان به عنوان قائم مقام دارد عمل می کند با 
چه موضع قانونی؟! لکن روی این مســئله حساس نبودیم، چون فکر می کردیم 
که باالخره این ها کارهایی اســت که در آینده در اختیار ایشان خواهد بود. قباًل 
هم که ایشــان از این کارها مقداری می کرده، حاال هم ادامه  آن است؛ لذا خیلی 

حساس نبودیم«.

روایت اول

مقاومت در برابر حذف جامعه مدرسین

روایت رهبری: جریان تند و افراطی ســیدمهدی هاشــمی در 
مقطعی درصدد از بین بردن جامعه  مدّرســین حوزه  علمّیه  قم نیز 
برمی آید اّما با مقاومت و ممانعت آیت اهلل خامنه ای مواجه می شود 
و شاید از همین مقطع به بعد است که پروژه  تخریب و حذف ایشان 
را نیــز آغاز می کند. آیت اهلل خامنه ای می گویند: »من از اّولی که با 
این جماعت برخورد کردم، نقاط منفی در آن ها دیدم. این ها همان 
کســانی بودند که دادگاه های انقالب اصفهان را درســت کردند و 
چند تا از عناصرشان کارهای بسیار بد کردند. مهندس بحرینیان را 
کشتند. می دیدم آدم های صادقی نیستند. همه  نگاه هایشان نسبت 
به امام و نســبت به مسائل اساســی انقالب، نگاه های بدبینانه بود. 
نســبت به آقای بهشتی خیلی بدبین بودند و فّحاشی می کردند. به 
آقای مطهری فّحاشــی می کردند. این ها اصاًل از اّول پایه  کارشــان 
را این  جوری گذاشــته بودند. ما به این ها خوشــبین نبودیم. بعد 
هم همان اّول کار به جان جامعه  مدّرســین افتادند و علیه جامعه  

مدّرسین فعالیت می کردند«.
هر چند آیت اهلل خامنه ای نسبت به برخی از اعضای جامعه  مدّرسین 
نظراتی داشــتند اما با نحوه  برخورد باند مهدی هاشــمی مخالف 
بودند. آیت اهلل خامنه ای روایــت می کنند: »این را که باید آن ها را 
نابود کرد، هر کار این ها می کنند، آدم باید به کلّی برخالفش حرف 
بزند و نظر بدهد، من قبول نداشــتم؛ لذا یک بار که برای سمینار 
ائمه  جمعه رفتیم قم، رفتیم خانه  ایشان )آیت اهلل منتظری(. من قم 
که می رفتم، همیشــه خانه  آقای منتظری وارد می شدم. آن بار هم 
بغل خانه اش یک خانه ای بــود که آنجا رفتیم. صبح زود دو نفر از 
اطرافی های نزدیک آقای منتظــری از من وقت گرفتند که بیایند 
بــا من مالقات کننــد. گفتند یک کار واجب فــوری داریم. آمدند 
پیش من. بعد گفتند جامعه  مدّرســین را باید از بین برد. آن کسی 
هم که در مقابل این ها باشــد، باید یک »ریش« - تعبیرشــان این 
بود - باشد، یعنی یک آدم مثاًل جاافتاده  مسّنی باشد و برای همین 
هم بایســتی فالنی را - یک عالمی را اسم آوردند - بزرگش کنیم 
تا او بتواند به جان جامعه  مدّرسین بیفتد. آمده بودند این را با من 

در میان بگذارند. 
مــن به آن ها گفتم خب اّول بدانیم که چرا باید جامعه  مدّرســین 
را از بین برد تا بعد دنبال آن ریشــی باشــیم که آن را می خواهد 
از بین ببــرد. این ها از حرف من تعّجب کردنــد. این را هم ضمناً 
بگویم کــه در این مجموعه، عناصری بودند کــه از قبل از انقالب 
من را می شــناختند، بعضی شــان هم به من خیلی عالقه و ارادت 
داشــتند. می آمدند مشهد درس تفسیر ما و برمی گشتند. من را به 
عنوان آدمی که در کار مبارزه صادقانه عمل می کند، می شناختند. 
بعضی هــای دیگر از رفقای ما را اصاًل قبول نداشــتند. آن ها را در 
کار مبارزه خیلی صادق نمی دانســتند. این ها با آن دید به من نگاه 
می کردند و بنده را خودی مثاًل فرض می کردند. بعد که دیدند من 
حتی در اصل نابود کردن جامعه  مدّرســین - چیز به این واضحی 
)از نظــر آن ها( - حرف دارم، فهمیدند که نه، من خودی نیســتم. 
غرض این اســت که من با آن ها یک سوابق این جوری داشتم؛ لذا 
از آن ها هیچ وقت خوشــم نمی آمد. تحت تأثیر حرف آن ها هم قرار 
نمی گرفتم. در حالی  که بعضی از همین مسئوالنی که در رأس امور 
بودند، ولو از روی اجبار و با اینکه خیلی هم آن ها را قبول نداشتند، 
اما باالخره مالحظه می کردند و بعضی ها هم واقعاً حرف های آن ها 

را قبول می کردند«.
باند مهدی هاشمی پس از اینکه نتوانست همراهی آیت اهلل خامنه ای 
را جلب کند، دســت به اقداماتی با هدف حذف ایشــان زد. توزیع 
شــب نامه هایی با عناویــن جعلی »جمعــی از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی« و »حافظــان انقالب اســالمی« علیــه آیت اهلل 
خامنه ای از جمله  این اقدامات بود. حجت االسالم ری شهری، وزیر 
وقت اطالعات، دو مقطع را برای این اقدامات تخریبی برمی شمارد: 
»در مقطع نخست - که شــامل دوره  اّول ریاست جمهوری ایشان 
اســت - لبه  تیــز حمله، در ظاهــر متوجــه وزارت امورخارجه و 
نقش آن در ارتباط با نهضت هاســت، ولــی هدف اصلی، تعّرض به 
آیت اهلل خامنه ای به  عنوان مسئول اصلی سیاست های تعیین  شده 
در باب برخی از نهضت های آزادی بخش است. در مقطع دوم - که 
از دوره  دوم ریاســت جمهوری ایشان شــروع می شود - برخوردها 
صریح تر شد، بیشــتر در پوشــش حمایت از دولت قرار می گیرد؛ 
گرچه در این مقطع نیز حمالت مســتقیم ادامه یافت و حتی بعضاً 
از موضع و جایگاه نهضت های موجود در ایران، صورت گرفت، ولی 

شاخصه  اصلی این مقطع، همان تعّرض مستقیم بود«.
این اقدام های تخریبی در داخل بیت آیت اهلل منتظری نیز پیگیری 
می شــد، اما این شبکه  نفوذ با وجود سم پاشی های فراوان نتوانست 
رابطه  دوستانه  آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل منتظری را مخدوش کند. 
آیت اهلل خامنه ای می گویند: »بیت ایشان با من خیلی برخوردهای 
از روی سرســنگینی و ناخشنودی داشت منتها من چون روابطم با 
آقــای منتظری خیلی خوب بود و ارتباطاتمان نزدیک بود، اصاًل به 

آن ها اعتنا نمی کردم«. 
آیــت اهلل خامنــه ای می افزایند:»ما جلســات مشــترک در قم در 
منزل آقای منتظری زیاد داشــتیم. روابطمان هم چون دوستانه و 
خصوصی و صمیمانه بود، جلســات غالباً به صورت جلسات کاری 
نبــود. ما برنامه مان این بود کــه هر از گاهی یک بار می رفتیم قم تا 
درباره مســائل جاری کشــور با آقای منتظری گفت وگو کنیم. هم 
تنها می رفتیم، هم با هم )سران قوا( می رفتیم. البته این گفت وگوها 
مختلف بود؛ گاهی برای کســب نظر ایشان در یک مسئله ای بود، 
گاهی برای دادن خبرهایی از اوضاع جاری کشــور به ایشــان بود، 
گاهی برای شــنیدن انتقادها و نظراتی که ایشان داشت و مایل بود 
با ماها در میان بگذارد، بود. می رفتیم، یکی دو ســاعت آنجا بودیم، 
اگر مثاًل وقت شــام بود، شــام می ماندیم، قبلش بحث می کردیم، 

بعدش بحث می کردیم. 
همه جور بحث می شــد. گاهی بحث های تند می شد، مثل جلسات 
معمولــی خــود ماها با همدیگر هــم که همین جــور بود. گاهی 
بحث های تنــد و همراه با عصبانیت و مجادله و محاّجه بود، گاهی 
نه، بحث های خیلی دوستانه بود، گاهی شوخی و طنز و این چیزها 
بود. مختلــف بود. این مضمون و محتوای جلســات گوناگون بود، 

متنوع بود و همه جور بود«.

روایت دوم

wجلسه ای تلخ در محضر امام

روایت رهبری: به دنبال بازداشــت ســید مهدی هاشمی، آیت اهلل 
منتظری دست به اعتصاب زد، درس خود را تعطیل و مالقات هایش 
را قطع کرد؛ به نحوی که مسئوالن رده  اول کشور نیز اجازه  مالقات 
با وی را نیافتنــد. این اقدام آیت اهلل منتظری، موجب فضاســازی 
گسترده ای از سوی رسانه های بیگانه علیه نظام شد و از این ماجرا 
با عنوان »چنددســتگی در ســطح رهبری« یاد کردند. در داخل 
کشور نیز با هدایت بیت آیت اهلل منتظری، اعالمیه های متعددی در 
دفاع از سید مهدی هاشمی توزیع شد. وزیر وقت اطالعات می گوید: 
»اعتصــاب قائم مقام رهبری )فردی که تاکنون به عنوان نفر دوم در 
نظام جمهوری اســالمی شناخته می شــد( اینک او را در سویی و 
بخشــی از بدنه  اجرایی نظام )و در واقع حضرت امام( را در ســوی 
دیگر نهاده بود. عدم امکان بازگویی بسیاری از مسائل، بر پیچیدگی 
اوضاع افزوده بود. افراد زیادی تحت تأثیر این شرایط، دچار تردیدی 

عمیق شده بودند«. 
در چنیــن شــرایطی، نزدیــکان امام)قدس ســره( و دلســوزان 
آیت اهلل منتظری تالش زیادی کردند که اعتصاب آیت اهلل منتظری 
شکسته شود. از جمله اینکه سران قوا به قم و نزد آیت اهلل منتظری 
می رونــد تا ایشــان را از این تصمیــم منصرف کننــد، اما موفق 
نمی شــوند. آیت اهلل خامنه ای نقل می کنند »در آن جلســه محور 
حرف، اعتصابی بود که آقای منتظری کرده بود و تالشــی بود برای 
شکســتن این اعتصاب. همه می گفتیم این کار مصلحت نیســت، 
کار درستی نیســت، این جور منعکس می شــود که شما به خاطر 
اعتراض بــه یک روال قضایی چون به خودتان مربوط اســت، قهر 
کرده اید و جنجال را به جامعه می کشانید. یک قضیه موردی است 
که عمومی اش می کنید. آنچه ما به ایشان می گفتیم، واقعاً اشکاالتی 
بود که بر ایشــان وارد بود، ایشــان هم جواب درستی برای این ها 

نداشت. ولی خب در عین حال ادامه دادند دیگر«. 
آیت اهلل خامنه ای همچنین اشاره می کنند: »البته این را هم بگویم 
که ما هم یک بار رفتیم قم - که احتماالً قبل از این جلسه ]جلسه 
در محضــر امام )قدس ســره([ بود - تا آقای منتظــری را از این 
تصمیمش منصرف کنیم؛ و نشــد. اصاًل ایشان زیر بار نرفت و گفت 

من با هیچ کس مالقات نمی کنم«.
درنهایــت جلســه ای در منــزل حــاج احمد خمینــی در محضر 
امام)قدس ســره( و بــا حضور ســران قــوا، نخســت وزیر وقت و 
آیت اهلل منتظری در رابطه با این موضوع برگزار شــد. مرحوم حاج 
احمد خمینی بعدهــا در نامه ای خطاب به آیت اهلل منتظری درباره  
این جلسه نوشت: »امام)قدس سره( با تواضع بسیار از شما خواستند 
اعتصاب خود علیه نظام را بشــکنید. به شما گفتند: »آیا شما ماها 
را دشــمن خود می دانید؟ یقیناً ایــن را نمی توانید بگویید« بعد با 
حالت بسیار صمیمی و گرم فرمودند: »من از شما خواهش می کنم 
کــه این کارها را کنار بگذارید و مشــغول کار خود شــوید« قبول 
نکردید. فرمودند: »من ارادت به شما دارم. من مخلص شما هستم. 
از ایــن مرید و مخلص خود قبول بفرمایید و به کار خود مشــغول 
شــوید«. با کمال خشــونت گفتید: »الیکلّف اهلل نفًسا ااّل وسعها«. 
در ایــن هنگام من به دوســتان نگاه کردم. دیدم همگان از شــرم 
 و حیا سرهایشــان را پایین انداخته اند و آقای خامنه ای، اشــک در 

چشمانش بود«.
آیت اهلل خامنه ای درباره  این جلســه نقل می کنند: »در آن جلســه 
امام به ایشــان اصرار می کردند که شــما ایــن کار را نکنید. لحن 
امام در آن جلســه خیلی لحن مالیم و مهربانانه ای بود. لحن آقای 
منتظری تند و ســتیزه گرانه بود. من یادم نمی رود، امام آن شــب 
بی حال هم بودند، همین طور یک وری به بالشــی تکیه داده بودند. 
آقای منتظری هم طرف چپ ایشــان با یک فاصله ای نشسته بود. 
من هم تقریباً روبه روی ایشــان بودم و دوستان هم نشسته بودند. 
امام می گفتند نه، مصلحت نیست، کارهایتان را شروع کنید، ادامه 
بدهید، ایشــان هم قرص و محکم می گفت نه. ِهی امام اســتدالل 
می کردند، وجهی ذکر می کردند، ایشــان با یک لحن تندی جواب 
می داد. این حالت طول کشــید؛ شاید مثاًل 20-10 دقیقه یا بیشتر 
همین طور ِهی امام یــک چیزی می گفتند، خیلی با حلم. ماها هم 
تعجب می کردیم و واقعاً از امام مسَتبَعد بود که در مقابل ناسازگاری 
یــک نفــر این مقدار حلم به خــرج بدهد و  مالیمــت کند و او با 

جواب های تندی چیزهایی بگوید. 
من حوصله ام ســر رفت. یک مقداری گذشــت، به امام گفتم: »آقا! 
اجازه می دهید من یک کلمه بگویم؟« ایشــان مثل اینکه همچین 
یک نفس راحتی کشیدند. رو کردم به آقای منتظری، گفتم: »آقای 
منتظری! شما با چه کسی داری حرف می زنی؟ ایشان مگر ولی امر 
من و شــما نیستند؟ ایشــان دارند دســتور می دهند، شما تخلف 
می کنید. شما والیت فقیه را قبول داری یا نداری؟« آقای منتظری 
ماند. خیلی تند شــدم به ایشان. گفتم: »شما مثل اینکه نمی دانید 
با چه کســی دارید حرف می زنید. امام دارد به شما اصرار می کند، 
با مالیمت می گوید، دســتور می دهد به شما، چندین بار تا حاال در 
خالل صحبت دســتور دادند؛ شما همین طور ِهی می گویید نه، نه. 
خب پس دستور ولی فقیه کجاست؟ شما چرا برخالف مبانی خودت 

حرف می زنی؟« 
ایشــان ساکت شد؛ هیچی نگفت آقای منتظری. بعد چند لحظه ای 
گذشــت و امام گفتند: »خب من می روم دیگر«. پا شــدند رفتند. 
ماها افتادیم دور و بر آقای منتظری و با ایشان بحث کردن و ایشان 
واقعاً هیچ جوابی هم نداشت، یعنی آقای منتظری هیچ منطق قابل 

قبولی بر این اصرار نداشت. 
گفتیم خــب اتفاقی نیفتاده، یک نفری اســت کــه متهم به یک 
امری اســت و او را بازداشت کرده اند، فقط اشــکال کار این است 
که او با شــما ارتباط دارد. آیا این موجب می شــود که اگر کســی 
اتهام پیدا کرد، تعقیب نشــود؟ خب محاکمه می کنند. در محاکمه 
معلوم می شــود مجرم است یا مجرم نیست. واقعاً ایشان هیچ حرف 
منطقی ای که بگوید، نداشــت. خب خود ایشان از این حرف ها دم 
می زد که باید فرقی نباشــد، از این شعارها در بیانات ایشان گاهی 
دیده می شــد. در اینجا ایشان درســت نقطه  مقابل این قرار گرفته 
 بــود«. بااین وجود، اعتصــاب آیت اهلل منتظری چنــد روز دیگر به 

طول انجامید.

 روایت رهبری  مرحوم حاج احمد خمینی به 
دفعات به هادی هاشمی داماد آیت اهلل منتظری 
پیام داده بود که اگر قضایا به همین شکل ادامه 
پیدا کند، علی الّظاهر امام تحّمل نخواهند کرد و 
مصلحت نظام را بر همه چیز و همه کس،  مقّدم 
می دارند؛ اّما حاج احمد درعین حال اعتقاد داشت 
که »آقای هادی هاشمی به این نتیجه رسیده بود 
که امام و نظام چــاره ای ندارند جز اینکه دنبال 
آقای منتظری بدوند و چرا آقای منتظری آنچه را 

که مایل است، نگوید؟«.

#w عصبانیت امام 
از رفتار آیت اهلل منتظری

حدس آیت اهلل منتظری درســت بــود. امام در 
همان روز دّوم فروردین 1۳۶۸، تصمیم خود را 

درباره  ایشان گرفته بودند. 
آقای هاشمی رفسنجانی عصر روز دّوم فروردین ماه 
که به زیارت امام رفت، متوّجه شد که امام درمورد 
اظهارات و نامه های آیت اهلل منتظری عصبانی اند 
و تصمیم بر اقدام تند دارنــد. او از امام خواهش 
کرد که دســت نگه دارند تا بررسی بیشتر شود. 
آقای هاشــمی با آیت اهلل خامنه ای که به مشهد 
مشّرف شــده بودند نیز تماس گرفته و از ایشان 
خواستند ســفر را کوتاه کرده و زودتر برگردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای دراین باره می گویند: »ما 
مشهد بودیم، ایّام عید بود. آقای هاشمی تلفنی 
دنبال من می گشت. گفتند آقای هاشمی تماس 
گرفته، شــما را می خواهد. من در آستان قدس 
بودم. اقامتم در آستان قدس و در همان اتاق های 
باال بود. گفتند که ایشان می خواهد با شما تماس 
بگیرد. یک بار دو بار نشــد، باالخره فهمیدم که 
ایشان کار واجبی دارد. تماس برقرار شد. ایشان 
گفت که شما باید فوری بیایی تهران. گفتم چرا؟ 
گفت کار بسیار مهّمی است، قضّیه  آقای منتظری 
دارد به یک جاهای خیلی باریکی می رســد و بیا 
ببینیــم چکار باید بکنیم. من از آن نامه  امام که 
روز دّوم فروردین پخش شد، حس کرده بودم که 
امام به شــّدت از قضایا ناراحتند. در واقع ایشان 
مثل کسی که طغیان می کند، آنچه را در دلش 
هست بیرون می ریزد و با اشارات و کنایات حرف 
می زند، حرف زده بود. ایشــان خیلی رنجیده و 
ناراحت بود. حس کرده بودم که ممکن اســت 
قضّیه  آقای منتظری به یک جای مهّمی رسیده 
باشد، و خب ما هم حقیقتاً فکر اینکه ممکن است 
برکناری آقای منتظری پیش بیاید ناراحت بودیم. 
یعنی هیچ واقعاً راضی نبودیم که این کار انجام 
بگیرد. گفتم خیلی خب، می آیم.«. به هر صورت،  

آیت اهلل خامنه ای عازم تهران شدند.

# wپیام امام 
به هیئت رئیسه  مجلس خبرگان

در دیگر ســو، امام)قّدس سّره( پیامی به هیئت 
رئیسه  مجلس خبرگان فرستاده و فرموده بودند 
کــه اّول اعضا را برای تشــکیل اجالس دعوت 
کنند، دوم خود هیئت رئیســه هم خدمت امام 
بروند تا دراین بــاره با آن ها صحبت کنند. آقای 
امینی عضو هیئت رئیسه  خبرگان که با تماس 
آقای مشکینی در جریان دستور امام قرار گرفته 
بودند، می گویند: »منظور امام برای ما روشن بود 
و از شنیدن عواقبش وحشت زده شدیم. پس از 
بحث و مشورت بدین نتیجه رسیدیم که باید در 
این امر مهم و حّساس با آقای هاشمی رفسنجانی 

تماس بگیریم و مشورت کنیم«. 
آقای امینی روز جمعه چهار فروردین ماه با آقای 
هاشمی تماس گرفته و خواستند هیئت رئیسه  

خبرگان فوراً جلسه داشته باشد. آقای هاشمی 
در ایــن تماس به آقای امینــی گفت: »من در 
ایــن رابطه حرف دارم. شــما بیاییــد تهران تا 
موضوع را در جلســه  هیئت رئیسه مطرح کنیم 
و تصمیم بگیریم«. قرار شد این جلسه روز ششم 
فروردین ماه در دفتر آقای هاشمی تشکیل شود. 
اّما پنجــم فروردین ماه، نامــه  محرمانه  آیت اهلل 
منتظری به حضرت امام درباره  اعدام منافقین از 
رادیو بی بی سی خوانده شد. وزیر وقت اّطالعات 
می گوید: »به نظر می رسد پس از انتشار پیام امام 
به مهاجران جنگ و روشــن شدن تصمیم امام 
دربــاره  برکناری آقای منتظری، برخی هواداران 
ایشــان که دسترسی به آن نامه داشته اند، برای 
نشان دادن منشأ اختالف امام و آقای منتظری، 

نامه  مورد اشاره را منتشر کرده باشند«.
پنجم فروردین ماه آقای هاشمی به اتّفاق مرحوم 
احمد خمینی خدمت امام رســید. او می گوید، 
من گریه کردم خدمت امام و     آنچه می فهمیدم 
خدمت ایشــان گفتم. ایشــان اصرار داشتند و 

می گفتند: »مسئله باید     تمام شود«.
روز ششــم فروردین آیت اهلل خامنه ای به تهران 
رســیده و مســتقیماً به دفتر آقای هاشــمی 
رفتند. ایشــان می گویند: »وقتی رفتم، ایشان 
بنــا کرد گزارش این چنــد روز را دادن که این 
چند روزه چه گذشــته؛ تماس هایی که گرفته 
شــده بود. ایشان ]آقای هاشــمی رفسنجانی[ 
احساس نگرانی می کرد. ایشان هم مثل من واقعاً 

احساسش همین احساس نگرانی بود. امام گفته 
بودند یکی از سه چیز باید انجام بگیرد: یا ایشان 
قول بدهد که اصالح کنــد کارش را، بیتش را، 
حرف هایش را، این ها را درســت کند؛ یا اینکه 
استعفا بدهد؛ یا اینکه مجلس خبرگان تشکیل 
بشــود و تصمیم گیری کنند. معلوم بود که امام 
خیلی جّدی عازم این قضّیه اند. در همین حین 
که ما صحبت می کردیــم، حاج احمد آقا تلفن 
زد به آنجا و آقای هاشمی گفت که فالنی اینجا 
است. ایشان گفت پس فالنی هم بشنود. من هم 
رفتم پای تلفن. گفت امــام این نامه را به آقای 
منتظری نوشته و شروع کرد نامه را خواندن. خب 

نامه خیلی تکان دهنده بود برای ما«.

نامه تکان دهنده ششم فروردین#
امام)قّدس ســّره( نامه ای به این شرح خطاب به 
آیت اهلل منتظری نوشــته بودند که حاج احمد 

برای آیت اهلل خامنه ای و آقای هاشمی خواند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای منتظری
بــا دلی پرخون و قلبی شکســته چند کلمه ای 
برایتان می نویســم تا مردم روزی در جریان امر 
قرار گیرند. شــما در نامه  اخیرتان نوشته اید که 

نظر تو را شــرعاً بر نظر خود مقّدم می دانم؛ خدا 
را در نظر می گیرم و مسائلی را گوشزد می کنم. 
ازآنجاکه روشن شده است که شما این کشور و 
انقالب عزیز مردم مســلمان ایران را پس از من 
به دســت لیبرال ها و از کانال آن ها به منافقین 
می سپارید، صالحّیت و مشروعّیت رهبری آینده  
نظام را از دســت داده اید. شما در اکثر نامه ها و 
صحبت هــا و موضع گیری هایتان نشــان دادید 
که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشــور 
حکومت کننــد. به قدری مطالبی که می گفتید 
دیکته شــده  منافقین بود که من فایده ای برای 
جــواب نمی دیدم. مثالً در همین دفاعّیه  شــما 
از منافقین، تعداد بســیار معدودی که در جنگ 
مســلّحانه علیه اسالم و انقالب محکوم به اعدام 
شــده بودند را منافقین از دهان و قلم شــما به 
آالف و الوف رساندند و می بینید که چه خدمت 
ارزنده ای به استکبار کرده اید. در مسئله  مهدی 
هاشمی قاتل، شما او را از همه  متدیّنین متدیّن تر 
می دانستید و بااینکه برایتان ثابت شده بود که او 
قاتل است مرتّب پیغام می دادید که او را نکشید. 
از قضایای مثل قضّیه  مهدی هاشمی که بسیار 
است. من حال بازگو کردن تمامی آن ها را ندارم. 
شــما از این پس وکیل من نیستید و به طاّلبی 
که پول برای شما می آورند، بگویید به قم منزل 
آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه 
کنند. بحمداهلل مسئله  مالی هم ندارید. اگر شما 
نظر من را شرعاً مقّدم بر نظر خود می دانید - که 
مسلّماً منافقین صالح نمی دانند و شما مشغول 
به نوشتن چیزهایی می شــوید که آخرتتان را 
خراب تر می کند - با دلی شکســته و سینه ای 
گداخته از آتش بی مهری ها بــا اتّکا به خداوند 
متعال به شــما که حاصل عمر من بودید چند 

نصیحت می کنم؛ دیگر خود دانید:
1 ـ ســعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید 
تا ســهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه 

مهدی هاشمی و لیبرال ها نریزد. 
2 ـ ازآنجاکه ساده لوح هستید و سریعاً تحریک 
می شــوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید؛ 

شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد.
۳ـ  دیگر نه برای من نامه بنویســید و نه اجازه 
دهید منافقین هرچه اســرار مملکت است را به 

رادیوهای بیگانه دهند.
4ـ  نامه ها و سخنرانی های منافقین که به وسیله  
شما از رســانه های گروهی به مردم می رسید، 
ضربات سنگینی بر اسالم و انقالب زد و موجب 
خیانتی بزرگ به ســربازان گمنام امام زمان - 
روحی له الفداء - و خون های پاک شهدای اسالم و 
انقالب گردید؛ برای اینکه در قعر جهّنم نسوزید، 
خود اعتراف به اشــتباه و گناه کنید؛ شاید خدا 

کمکتان کند.
واهلل قســم، من از ابتدا با انتخاب شــما مخالف 
بودم؛ ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم 
که مدیــر و مدبّر نبودید، ولی شــخصی بودید 
تحصیلکــرده که مفید بــرای حوزه های علمّیه 
بودید و اگر این گونــه کارهایتان را ادامه دهید، 
مســلّماً تکلیف دیگــری دارم و می دانید که از 
تکلیف خود سرپیچی نمی کنم. واهلل قسم، من 
با نخســت وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را 
هم آدم خوبی می دانستم. واهلل قسم، من رأی به 
ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد 

نظر دوستان را پذیرفتم. 
سخنی از ســر درد و رنج و با دلی شکسته و 
پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم: من با 
خــدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که 
مکلّف به اغماض آن نیستم هرگز چشمپوشی 

نکنــم. من با خدای خود پیمان بســته ام که 
رضای او را بر رضای مردم و دوســتان، مقّدم 

دارم؛ اگــر تمام جهان علیه مــن قیام کنند 
دســت از حق و حقیقت برنمی دارم. من کار 

به تاریخ و آنچه اتّفاق می افتد ندارم؛ من تنها 
باید به وظیفه  شرعی خود عمل کنم. من بعد 

از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان 
بســته ام که واقعّیات را در موقع مناسبش با 

آن ها در میان گذارم. تاریخ اســالم پر است از 
خیانت بزرگانش به اســالم؛ سعی کنند تحت 
تأثیر دروغ های دیکته شــده کــه این روزها 
رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف 
پخش می کنند، نگردند. از خدا می خواهم که 
به پــدر پیر مردم عزیز ایــران صبر و تحّمل 
عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد 
تــا طعم تلخ خیانت دوســتان را بیش از این 
نچشد. ما همه راضی هستیم به رضایت او؛ از 
خود که چیزی نداریم، هرچه هست او است. 

والّسالم 
یکشنبه ۶۸/1/۶ 

روح اهلل الموسوی الخمینی 

حاج احمــد همزمان اصــل نامــه را نیز به 
دفتر آقای هاشــمی ارسال کرده بود. آیت اهلل 
خامنــه ای می گویند: »حــاج احمد آقا وقتی 
نامــه را خواند، گفت امام می گویند که فالنی 
و آقای هاشــمی بروند قم  و نامه را به ایشان 
بدهند. این کار برای ما خیلی تلخ بود. گفتیم 
از امام ســؤال می کنیم، اگر امام تأکید کردند 
برویــد می رویــم و ااّل اگر خود امــام تأکید 
نکردند، ما نمی رویم. بین من و آقای هاشمی 
این صحبت شد. بعد که رفتیم، معلوم شد که 
امام اصرار نداشــته اند که من و آقای هاشمی 
نامــه را ببریم. بعداً نامــه را کس دیگری ــ 
ظاهــراً آقای عبداهلل نوری ــ بــرده بود و به 

ایشان داده بود«.
»خب نامه خیلی تکان دهنده بود برای ما. بعد 
هم ارتباط قطع شد، یعنی گوشی را گذاشتیم 
و گفتیــم حاال چه کار کنیم؟ آقای هاشــمی 
گفت من گفتــه ام آقای مشــکینی و هیئت 
رئیســه  خبرگان بیایند اینجا که بنشــینیم 
صحبــت کنیم و االن می آینــد اینجا. آمدند. 
وقتی که آمدند، قضّیه را مطرح کردیم که یک 
چنین اتّفاقی افتاده و امام یک چنین نامه ای 
به آقای منتظری نوشته اند. آن ها هم مثل ما 
نگران شدند. مشورت کردیم که چه کنیم. به 
ذهنمان رسید که برویم با امام مالقات کنیم 
و ایشــان را از این کار منصرف کنیم. حرکت 
ما به ســمت منزل امام اصاًل به این قصد بود 
که برویم امــام را از این اقدام منصرف کنیم. 
ما چهــار نفر - من و آقای هاشــمی و آقای 
مشکینی و آقای امینی - رفتیم بیت امام. آن 
دو نفر دیگر که آقــای مؤمن و آقای طاهری 

بودند، نیامدند«. 

برق از چشم همه  ما پرید#
آقای امینی درباره  این جلســه می گویند: »به 
اتّفاق آقای مشــکینی و آقایان محّمد مؤمن و 
طاهری خّرم آبادی در زمان مقّرر در دفتر آقای 
هاشمی حاضر شدیم و تشکیل جلسه دادیم. 
ما جریان پیام امام را در امر به دعوت خبرگان 
برای تشکیل اجالسّیه  خبرگان مطرح کردیم. 
آقای هاشمی رفســنجانی گفت چندی است 
که امــام در رابطه با عزل آقــای منتظری از 
قائم مقامی تصمیم گرفته و یکی دو مرتبه به 
من فرموده که مســئله  آقای منتظری را تمام 
کنید؛ ولی من چون از عواقب آن می ترسیدم 
با التماس و خواهش از ایشــان خواســتم در 
این اقدام عجله نکنند شــاید در آینده راه حّل 
بهتری پیدا شود؛ ولی امام قبول نکرد و فرمود 
من تصمیم خودم را گرفتــه ام، هرچه زودتر 
قضّیــه را تمام کنید. تا اینکــه امروز خبردار 
شــدم خودش شــخصاً وارد عمل شده و در 

رابطه با عزل آقای منتظری نامه ای نوشــته و 
برای من فرستاده تا به همراه آقای خامنه ای 
ببریم قم و تحویل آقای منتظری بدهیم. یک 
نســخه  آن را هم به صداوسیما فرستاده تا در 
رادیو خوانده شــود. ولی من به حاج احمد آقا 
گفتم به صداوسیما بگویید نامه را نخوانند تا 
ما خدمت امام برســیم و حرفمــان را بزنیم؛ 
خواندن نامه دیر نمی شــود«. آقای هاشــمی 
می گوید آقای مشکینی درباره  مفید بودن این 

تالش تردید داشتند.
آیت اهلل خامنه ای دربــاره مالقات با امام نقل 
می کنند: »دیر هم بود، ســاعت حدود 9 شب 
بود. اینکه امام این ساعت مالقات بدهد، خیلی 
چیز غیرمتعارفی بود. لکن خب ما رفتیم و به 
حاج احمد آقا گفتیم که مــا آمده ایم با امام 
مالقات کنیم. ایشان رفت داخل و آمد گفت - 
گمانــم گفت امام می گویند - که نامه را برای 

آقایان هم بخوانید. 
آقای هاشــمی نامه را از حاج احمد آقا گرفت 
و شــروع کرد به خواندن بــرای آن ها. هیچ 
کــس دیگر هــم از بیت امــام آن وقت آنجا 
نبود. بعد حــاج احمد آقا آمــد و گفت امام 
می گوینــد بیایید. رفتیم در همان اتاق امام و 
امام نشســته  بودند و اخم کرده. وارد شــدیم 
و نشســتیم. اگر منظره  اتاق امام در نظرتان 
باشد، فرض کنید اینجا آن مبل بزرگی بود که 
امام این گوشه اش می نشستند، آقای هاشمی 

نشست همین پهلوی دست ایشان. معموالً که 
می رفتیم، آقای هاشمی همان دم می نشست. 
من آمدم این طرف روی زمین نشســتم. این 
هم جای من بود، همیشه که می آمدم، اینجا 
می نشســتم. آقای مشــکینی و آقای امینی 
رفتند دورتر یک خرده ای با فاصله نشســتند. 
وقتی نشســتیم، آقای هاشمی شروع کرد به 
صحبــت و گفت که آمده ایــم که یک فکری 

بکنیم برای این کار. 
تا این حرف از ایشان صادر شد، امام برگشتند 
گفتنــد: »چه فکری؟« یک تعبیر این جوری. 
»آقای منتظری »...« و »...« و »فاجر« است«. 
این سه تعبیر را ایشان کردند. خب واقعاً برق 
از چشــم همه  ما پرید. ایــن تعبیر؟! امام در 
حرف زدن خیلــی آدم مواظبی بــود. یعنی 
حقیقتاً آدمی بود که من داســتان ها دارم از 
اینکه چیزی را که می خواست نسبت به کسی 
مخصوصاً بیان کند، مواظبت می کرد که زیاد 
و کم نشــود. اگر یک وقتی یک چیزی گفته 
می شــد که یک قدری این طرف و آن طرف 
بود، در اّولین وقت ممکن اصالح می کرد، که 
من یــک نمونه اش را برای شــما بگویم. یک 
شــب منزل حاج احمد آقا بودیــم، امام هم 

بودند. من نام یکی از شــخصّیت های معروف 
دنیای اســالم را بردم و پرســیدم: نظر شما 
نسبت به ایشان چیست؟ امام تأّمل مختصری 
کردند و گفتند: »نمی شناسم.« یک جمله  دیگر 
هم گفتند که نشانه  بی اعتقادِی به آن شخصیت 
بود. خوشــبختانه آن جمله یــادم رفته، یعنی 
بعد از همان قضّیه هم یادم رفت. گذشــت. من 
فردا یا پس فردایش با امام کاری داشــتم، رفتم 
منزل ایشــان. ایشــان گفتند: »آن مطلبی که 
شما پرســیدید، همان نمی شناسم.« یعنی آن 
جمله  بعدش را پاک کردند. یعنی این قدر ایشان 
مواظب بود که یــک چیزی نگوید که برخالف 

موازین باشد«. 

جمع آوری تصاویر آیت اهلل منتظری #
از ادارات

آیت اهلل خامنــه ای در ادامه فضای ســنگین 
جلســه را چنین روایت می کننــد: »من نگاه 
می کردم به آقای مشــکینی و آقای امینی که 
چرا شــماها یک چیزی نمی گویید؟ ما همه 
آمده ایم که همکاری کنیم. اما آن ها ســکوت 
کرده بودند. اصاًل کأنّه جرئت نمی کردند حرف 
بزننــد. هر کدام یک جملــه  کوتاهی گفتند. 
جلسه حدود سه ربع ســاعت یا شاید بیشتر 
طول کشــید. گفته شد پس اجازه بدهید این 
نامه در رادیو خوانده نشــود«. ایشــان کالم 
تعریض گونه  شدیدی نسبت به آقای منتظری 
گفتند.»بعد آقای هاشمی یک مقداری بیشتر 
اصرار کرد و تعبیرات دیگری گفت. امام دو بار 
به ایشــان خطاب کردند. یک بار گفتند: »اگر 
تا صبح هم اینجا اصــرار کنید فایده ندارد.« 
یک بار دیگر گفتند: »اگر خیلی اصرار کنید، 
می گویم همین امشب نامه را بخوانند.« یعنی 

تهدید کردند«.
به نظر می رســد امام تا پایان جلســه متقاعد 
نشــده  بودند که ایــن نامه از صدا و ســیما 
خوانده نشــود اما نگران تبعــات آن بوده اند 
و پــس از تأّمل مجّدد، از خوانده شــدن آن 
منصرف شــده اند همچنان که آقای هاشــمی 
نقــل می کند: »صبح زود بعــد از طلوع فجر 
فرســتاده  امام به منزلمان آمد. پیغام امام را 
آورد که فرموده بودند از انتشــار نامه  تندشان 
به آقای منتظری صرف نظر کرده و به خاطر 
رفع ناراحتی من، این را به من اّطالع دادند«. 
عبــداهلل  آقــای  فروردین مــاه  هفتــم  روز 
نــوری نامــه  حضرت امــام را به قــم برد و 
تحویل آیت اهلل منتظــری داد. آن گونه که در 
خاطرات آیــت اهلل منتظری آمده، حدود یکی 
دو ساعت از ظهر گذشته بود که آقای عبداهلل 
نوری وارد منزل آیت اهلل منتظری شد و ضمن 
اظهــار ناراحتی زیاد، بــه او گفت: »قرار بوده 
این نامــه را در رادیو و تلویزیــون بخوانند و 
اگر نامه پخش شــود چه می شــود؛ خیلی بد 
شده و امام خیلی ناراحت هستند و شما باید 
چیزی بنویســید که ایشان قانع شوند«. آقای 
منتظری می گوید: »آقای نوری با حالت گریه 
متنــی را از جیبشــان درآورده و گفتند من 
در ماشــین این متن را نوشته ام که شما این 

مضمون را به امام بنویسید«.
امام)قّدس ســّره( همزمان دستور داده بودند 
کلّّیــه  عکس هــا و پوســترهای مربــوط به 
آیت اهلل منتظری از ادارات جمع آوری شود که 
مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت 
در بخش نامه ای به تاریخ ۶۸/1/۶ این دستور 

امام را ابالغ کرد. کار تقریباً تمام شده بود.

برش

سه  از  یکی  بودند  گفته  امام 
ایشان  یا  بگیرد:  انجام  باید  چیز 
]آیت اهلل منتظری[ قول بدهد که 
را،  بیتش  را،  کارش  کند  اصالح 
درست  را  این ها  را،  حرف هایش 
کند؛ یا اینکه استعفا بدهد؛ یا اینکه 
و  بشود  تشکیل  خبرگان  مجلس 
تصمیم گیری کنند. معلوم بود که 
امام خیلی جّدی عازم این قضیّه اند

برش

امام)قّدس سرّه( همزمان دستور 
و  عکس ها  کلّیّه   بودند  داده 
آیت اهلل  به  مربوط  پوسترهای 
منتظری از ادارات جمع آوری شود 
موسوی،  میرحسین  مهندس  که 
نخست وزیر وقت در بخش نامه ای 
دستور  این   68/1/6 تاریخ  به 
تقریباً  کار  کرد.  ابالغ  را  امام 

تمام شده بود

گزیده خاطرات رهبر انقالب از ماجرای عزل آیت اهلل منتظری که برای نخستین بار در کتاب »روایت رهبری« منتشر شد

امامw تصمیمشان را گرفته بودند

دو نامه، دو لحن، یک فکر و یک مضمون
روایت رهبری: آیت اهلل منتظــری در نامه ای 
خطاب به حضرت امام)ره( عمالً از رهبری آینده 
کنار کشیده و از ایشان اجازه خواسته بودند که 
در حوزه  علمّیه به فّعالّیت علمی اشتغال داشته 
باشند. این نامه، باعث شد حضرت امام)قّدس سّره( 
از انتشار عمومی نامه ۶ فروردین منصرف شده و 
نامه  دیگری را برای انتشــار عمومی، خطاب به 

آیت اهلل منتظری بنویسند:
بسم اهلل  الرحمن الرحیم

آقــای  حّجت االسالم والمســلمین  جنــاب 
منتظری)دامت افاضاته(

با سالم و آرزوی موّفقّیت برای شما، همان طور 
که نوشته  اید رهبری نظام جمهوری اسالمی کار 
مشکل و مسئولّیت ســنگین و خطیری است 
که تحّملی بیش از طاقت شــما می خواهد و به 
همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب 
شما مخالف بودیم؛ و در این زمینه هر دو مثل 
هم فکر می کردیم؛ ولی خبرگان به این نتیجه 
رسیده بودند، و من هم نمی خواستم در محدوده 
قانونی آن ها دخالت کنم؛ از اینکه عدم آمادگی 
خود را برای پســت قائم مقامــی رهبری اعالم 
کرده اید، پس از قبول، صمیمانه از شــما تشّکر 
می نمایم. همه می دانند که شما حاصل عمر من 

بوده  اید؛ و من به شــما شدیداً عالقه مندم. برای 
اینکه اشتباهات گذشــته تکرار نگردد، به شما 
نصیحت می کنم که بیت خود را از افراد ناصالح 
پاک نمایید؛ و از رفت وآمد مخالفین نظام، که به 
اسم عالقه به اسالم و جمهوری اسالمی خود را 
جا می زنند، جّداً جلوگیری کنید. من این تذّکر 
را در قضّیه »مهدی هاشمی« هم به شما دادم. 
من صالح شــما و انقالب را در این می بینم که 
شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما 
استفاده کنند. از پخش دروغ های رادیو بیگانه 
متأثّر نباشید. مردم ما شما را خوب می شناسند، 
و حیله های دشــمن را هم خوب درک کرده  اند 
که با نســبِت هر چیزی به مقامات ایران کینه 
خود را به اسالم نشــان می دهند. طاّلب عزیز، 
ائّمــه محترم جمعه و جماعــات، روزنامه ها، و 
رادیو تلویزیون، باید برای مردم این قضّیه ساده 
را روشــن کنند که در اسالم مصلحت نظام از 
مسائلی است که مقّدم بر هر چیز است، و همه 
باید تابع آن باشیم. جناب عالی ان شاءاهلل  با درس 
و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می بخشید. 

والّسالم علیکم
۶۸/1/۸

روح اهلل  الموسوی الخمینی

روایت سوم

آیــت اهلل خامنــه ای درباره  نامــه  دّوم حضرت 
امام)قّدس سّره( به آیت اهلل منتظری می گویند: 
»امام از نامــه آقای منتظری این جور فهمیده 
بودند که آقــای منتظری دیگــر به کلّی کنار 
خواهد کشید و مشغول درس و بحث می شود 
و دیگر ضرر و خطر و اّدعا و حرکتی ندارد. من 
در نوشته خودم نوشته ام که معلوم است امام از 
آینده نگرانند و فکر می کنند ماّلیی مثل آقای 
منتظری در آینده نظام و با رهبری آینده نظام 
آرام نخواهد نشست و مزاحمت ایجاد می کند. 
]بنابراین امام )قّدس ســّره([ خواســتند جلو 
این مزاحمت را بگیرنــد. در آن نامه  اّول -نامه  
۶۸/1/۶- قضّیــه این جور بوده. اما در نامه  دّوم 
-نامــه  ۶۸/1/۸- امام خاطرجمع شــده بودند 
که دیگر چنین چیزی اتّفــاق نمی افتد، آقای 
منتظری می رود کنار و مشغول کارش می شود. 
علّت نامه  دّوم و منشــأ اختــالف لحن دو نامه 
این اســت. و ااّل فکر امــام در این دو نامه اصاًل 
عوض نشده؛ یعنی اگر خالصه کنیم نامه ها را، 
ایشــان در هر دو جا آقای منتظری را مناسب 
رهبری نمی دانند و نظر می دهند که شما باید 
کنار بروی منتها در نامه  اّول، آقای منتظری را با 
تعبیرات و اظهارات گوناگون و با اظهار غم خود، 

در واقع از صحنه بــه کل خارج می کند، اما در 
نامه  دّوم ایشان را در صحنه  نگه می دارد - البّته 
در صحنه علمی - ولی از رهبری برکنار می کند. 
این به خاطر این بوده که در نامه  دّوم، امام این 
خاطرجمعی را پیدا کرده بودند که اگر ایشــان 
در صحنــه بماند کســی را اذیّت نخواهد کرد، 
مزاحمتی نخواهد کرد، در آینده  نظام اختاللی 
ایجاد نمی کنــد. ... خصوصّیت امام همین بود. 
امام آدمی بود که وقتی تشخیص می داد ]به آن 
عمل می کرد.[ تشخیص هایش هم به خصوص 
تشــخیص در نامه  ۶۸/1/۶ عجوالنه نبود. خب 
مقّدمات آن نامه، مقّدمات طوالنی - یک سال یا 

بیشتر - بود تا باالخره به اینجا رسید. 
وقتی ]کاسه  صبر امام[ پر شد به نامه  ۶۸/1/۶ 
رســید. بعد هم کــه وضع ایشــان ]آیت اهلّل 
منتظــری[ را گفتند و او نامه ای نوشــت، امام 
فکــر کردند که دیگر تخریب شــخصّیت او به 
این اندازه شایسته نباشد، بنابراین نامه  ۶۸/1/۸ 
را نوشتند. البّته امام در نامه  ۶۸/1/۸ هم آقای 
منتظری را از سیاست به کل کنار گذاشته منتها 
خواســته که دیگر به همان انــدازه ای که الزم 
است، ایشــان کنار برود و از لحاظ شخصّیتی 

به کلّی نابود نشود«.

چرا خبرگان آیت اهلل خامنه ای را به عنوان رهبر انتخاب کرد؟

  سید مهدی هاشمی                                                 سید هادی هاشمی

مجتهد  مسلمس

جلوگیری از نفوذ مجدد آمریکا در نیروهای مسلحس در کسوت فرمانده نظامیس راهیابی به مجلس خبرگان به عنوان نفر اول تهرانسحضور مؤثر در صحنه های بین المللیس
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 روایت عینی

پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر کرده است
 2 روایت از جلسه انتخاب

حضرت آیت اهلل خامنه ای به رهبری

چرا خبرگان به رهبری شورایی رأی مثبت نداد؟#
مرحــوم آیت اهلل شــیخ مرتضــی بنی فضل 
که در زمــان انتخاب آیــت اهلل خامنه ای به 
رهبری نظام جمهوری اســامی، از اعضای 
مجلس خبــرگان بود، در کتــاب خاطرات 
خــود می گوید: صبــح اول وقت )14 خرداد 
1368( جلسه خبرگان رهبری تشکیل شد. 
در مرحله اول وصیت نامه حضرت امام)ره( که مهر و موم شــده بود، 
توســط هیئت رئیسه مجلس بازگشایی و سپس توسط رئیس جمهور 
وقت، حضرت آیت اهلل خامنه ای خوانده شد و تمام وقت قبل از ظهر 
مجلــس را گرفت. پس از آن، کلیاتی پیرامون رهبری عنوان شــد و 

تفصیل آن به وقت عصر موکول شد. 
بعد از ظهر بافاصله جلســه پشــت درهای بســته ادامه پیدا کرد. 
وقتــی بحث پیرامون تعیین رهبری آینده آغاز شــد، عده ای نظر به 
شورای رهبری متشکل از ســه یا پنج نفر داشتند. حتی از آن هایی 
که جزو شــخصیت های درجه یک نظام بودند، بعضی همین گرایش 
را داشتند؛ البته در نظر همه باالتفاق آقای خامنه ای یکی از اعضای 

شورا بود. 
این را همه قبول داشــتند؛ یعنی در میان خبــرگان حتی یک نفر 
نبود که بگوید شــورا باشد، ولی آقای خامنه ای در آن نباشد. بعد که 
نقاط ضعف و قوت شــورای رهبری مطرح شد بر همه آقایان آشکار 
گردید که شــورای رهبری در شــرایط حساس و سرنوشت ساز مثل 
جنگ و صلح، پیامدهای ناگواری خواهد داشــت و تصمیم گیری ها 
به این آســانی حاصل نمی شــود؛ احتمال بروز اختاف بین اعضای 

شورا زیاد است. 
پــس از بحث و بررســی طوالنی، همه به تک رهبــری رأی دادند؛ 

شخصی که برای رهبری مطرح شد، حضرت  آیت اهلل خامنه ای بود.

 چرا خبرگان آیت اهلل خامنه ای را #
به عنوان رهبر انتخاب کرد؟

ابراهیم امینــی از اعضای  مرحوم آیــت اهلل 
هیئت رئیســه اولیــن دوره مجلس خبرگان 
رهبــری و عضــو شــورای بازنگــری قانون 
اساســی در زمان ارتحال حضــرت امام، در 
کتــاب خاطراتــش درباره جزئیات جلســه 
تاریخــی خبــرگان در تاریــخ 14 خــرداد 
68 می گویــد: پــس از تصویب رهبری فردی به  وســیله  خبرگان و 
پیشــنهاد شــخص آقای خامنه  ای به  عنوان بهتریــن مصداِق واجد 
شرایط رهبری در آن زمان و تأییدات آقای هاشمی، آقای خامنه  ای 
اجــازه گرفت تا به  عنــوان مخالف رهبری شــخِص خودش - و نه 
مخالــف با اصل انتخاب فردی که قبًا تصویب شــده بود - صحبت 
کند. پس از کســب اجــازه، در علل مخالفت خــود مطالبی را بیان 
کرد که مــورد قبول خبرگان قــرار نگرفت. آنگاه مســئله  رهبری 
 آقای خامنه ای به رأی گذاشــته شــد و با اکثریت بیش از دو سوم 

به تصویب رسید.
در اینجا الزم می  دانم به پاســخ یک پرســش احتمالی اشاره کنم؛ 
ممکن اســت کسی بگوید وجود شــرایط رهبری در آقای خامنه  ای 
به چه وســیله  ای برای خبرگان به اثبات رســید؟ در پاســخ عرض 
می  کنم ایشــان در آن زمان شخص ناشــناخته و بی سابقه  ای نبود. 
ایشــان پس از پیروزی انقاب سال  ها در مقام  های مختلف، از جمله 
در دوران نمایندگی دوره  اول مجلس شــورای اســامی و دو دوره 
ریاســت جمهوری و امامت جمعه  تهران، خدمت کرده و مراتب تقوا، 
بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت خود را 

عمًا به اثبات رسانیده بود. 
وجود امتیازات مذکور برای جمعی از نمایندگان، به ویژه همکاران و 
دوســتان نزدیک ایشان، امری واضح و روشن بود. او از یاران صدیق 
امام و در دوران هشت   ســاله  جنگ تحمیلی، در پست  های مختلف 
لیاقت و صداقت خود را به اثبات رســانیده بود. آیا در اثبات شرایط 

مذکور بیش از این امکان دارد؟
اما طریق احراز شــرط دیگر یعنی اجتهــاد و صاحیت علمی برای 
افتاء در ابواب فقه دو چیز بود: یکی تحصیات چندین ســاله  ایشان 
در درس های ســطح فقه و اصول و ادامه  آن ها در درس  های خارج، 
دیگری استعداد و هوش و حافظه  قوی و پشتکار و جدیت ایشان در 
درس و بحث و تدریس. ایشان دروس ادبیات و سطح فقه و اصول را 
در حدود 6 ســال در مشهد فرا گرفتند. در حدود دو سال و نیم در 
درس خارج آیت اهلل میانی شرکت کردند. درس خارج اصول را نزد 

آقای حاج شیخ هاشم قزوینی خواندند. 
پــس از آن بــه قم آمدند و حــدود پنج  ســال در درس  های خارج 
امام خمینی و آیــت اهلل بروجردی و آقای حاج آقــا مرتضی حائری 
شــرکت کردند. در سال 1343 به مشهد مراجعت کردند و در درس 
خارج آیت اهلل میانی شــرکت  کردند و در همه  این مدت همواره به 
تدریس سطوح فقه و اصول اشتغال داشتند و از اساتید موفق سطح 

به  شمار می  رفتند. 
با توجه به اســتعداد و حافظه  قوی ایشــان و جدیت و کوشــش در 
تحصیل فقه و اصول و اســتفاده  چندین ساله  ایشان از اساتید درس 
خارج مشــهد و قم، اصل اجتهاد و صاحیت علمی ایشان برای افتاء 
در ابواب مختلف به  خوبی روشن بود؛ به خصوص برای کسانی  که در 

مشهد و قم با ایشان آشنا و مأنوس بودند.
ناگفته نماند ایشــان در آن زمان با وجود اجتهاد و صاحیت علمی 
برای استنباط احکام فقهی این استعداد را هنوز به  کار نگرفته بودند، 
نه رساله  عملیه داشــتند، نه مرجع تقلید بودند، ولی خبرگان اصل 
اجتهاد و صاحیت برای اســتنباط احکام را به انضمام سایر شرایط 

برای تصدی مقام رهبری کافی دیدند.   

هدف از تألیف »روایت رهبری« چه بود؟س
دغدغه اولیــه ای که موجب نگارش کتاب شــد، فقدان 
یک روایت جامع، کامل و مســتند از رویداد 14 خرداد 
1368 یعنی تعیین حضرت آیت اهلل خامنه ای به رهبری 
از ســوی مجلس خبرگان رهبری بود. اسناد مربوط به 
اجاسیه مجلس خبرگان منتشر نشده بود و این رویداد 
مهم صرفاً به شــکل خاطره برخــی اعضای خبرگان در 
اختیار مردم و پژوهشــگران قرار داشــت. این خاطرات 
نیز بعضاً اشــکاالت جدی در روایت جلســه 14 خرداد 
داشــتند و دقیق نبودنــد؛ بنابراین هدف مــا این بود 
که با اســتناد به ســند رسمی اجاســیه خبرگان، یک 
روایت دقیق از جلســه انتخاب حضــرت آقا به رهبری 
ارائــه کنیم. منتهــا وقتی پژوهش در ایــن زمینه آغاز 
شــد، هــر گام که جلو رفتیــم، دیدیم مســائلی وجود 
دارد که بــدون ارجاع به پیشــینه و زمینه موضوعی و 
تاریخی، امکان پاســخ دادن به این مسائل وجود ندارد. 
این بود که ناظر به پرســش هایی کــه گردآوری کرده 
بودم، طرح جدیدی برای نــگارش کتاب ارائه دادم که 
مورد تأیید قــرار گرفت و کار کان تری آغاز شــد. در 
طــرح جدید کــه اینک محصــول آن در کتاب »روایت 
رهبری« در اختیار شماســت، بررســی سه رویداد ناظر 
به تعییــن رهبری در دوره پس از انقاب اســامی در 
دســتور کار قرار گرفت: تعیین حضرت امام خمینی)ره( 
به عنــوان رهبر جمهوری اســامی، انتخــاب آیت اهلل 
منتظری به رهبری آینده و ســپس برکناری ایشــان و 
درنهایــت تعیین حضرت آیــت اهلل خامنه ای به رهبری. 
کتاب »روایت رهبری« می خواهد به دو پرســش اساسی 
پاســخ دهد؛ نخســت اینکه آیا در رویدادهای ناظر به 
تعیین رهبر در نظام جمهوری اســامی، شــاخص های 
جمهوریت و اســامیت به عنوان دو بال مردم ســاالری 
دینی رعایت شــده اســت؟ و دوم، آیا با بررســی این 
ســه رویداد، می توان یک الگو در فراینــد تعیین رهبر 

مشاهده کرد یا خیر؟

فرایند تولید این کتاب با توجه به اســناد قابل س
توجه و منتشر نشده در آن به چه صورت بود؟

بنــای حقیر بر این بود هر ســند مهمی کــه مرتبط با 
موضوع پژوهش اســت را بررسی کنم. دسته ای از اسناد 
نظیر جراید، کتب جریان شناسی، کتب مربوط به تاریخ 
پس از انقاب اســامی، خاطرات شخصیت های مؤثر در 
رویدادهای مد نظر مــا، کتاب های مربوط به موضوعات 
مشــخص و... اسناد آشــکار بودند. اما دسته ای از اسناد 
نیز یا اختصاصی بودند و یا طبقه بندی داشــتند. برخی 
از این اسناد دسته دوم، نظیر خاطرات خود حضرت آقا 
در اختیار دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنــه ای بود کــه در اختیــار اینجانب قــرار گرفت. 
برخی دیگــر نظیر مذاکرات مجلس خبــرگان رهبری، 
به همت مؤسســه انقاب اســامی که متولی پروژه بود 
از دبیرخانــه مجلــس خبرگان رهبری اخذ شــده و در 
اختیار ما گذاشــته شد؛ البته کار با اســناد طبقه بندی 
شــده ســختی های خاص خود را داشــت. مــن برای 
تألیف کتاب های دیگرم، همــه فیش هایم روی لپ تاپ 
شخصی ام بود و همه اســناد در کتابخانه شخصی ام! هر 
زمانــی اراده می کردم می توانســتم به متون مورد نظرم 
مراجعــه کنــم و کار تحقیق را پیش ببــرم، اما در این 
مــورد چه برای مطالعه و چه بــرای نگارش کتاب، باید 
در مرکز اســناد دفتر حفظ و نشــر حضــور می یافتم و 
این، کار را بســیار سخت می کرد. کسانی که اهل تألیف 
هســتند می دانند که دو تکه کردن کار هم ممکن نبود؛ 
یعنی نمی شــد بخشــی از کتاب را در بیــرون از مرکز 
اسناد و بخشــی را در داخل پیش ببرم و درنهایت این 
دو را به هم الصاق کنم؛ از این رو در کنار مســئولیت ها 
و فعالیت هایی که داشــتم، باید وقت مشخصی را برای 
نــگارش روایت رهبری در محیطی مشــخص اختصاص 
می دادم که شــاید همین موضوع ســبب شــد فرایند 

نگارش کتاب چند سالی طول بکشد. 

 چه موضوعاتی از کتاب قابلیت پرداخت بیشتر س
را دارد؟

ببینید، دهه 1360 شمسی را می توان دهه بنیان گذاری 
نظام اســامی دانست. ســال های اولیه شکل گیری یک 
نظام سیاسی، از این جهت که تکلیف بسیاری از مسائل 
در این دوره روشــن شــده، بایدها و نبایدها مشخص و 
ریشــه بســیاری از رویدادهای آینده ایجاد می شــود، 
بســیار حیاتی و مهم اســت. دهه 1360 چنین دوره ای 
اســت اما متأســفانه در پژوهش های سیاسی و تاریخی 
مــا چندان به این دوره توجه نشــده اســت. با مطالعه 
تاریخ دهه 1360، هم می توان بازیگران عرصه سیاســی 
ایــران پس از انقــاب را دقیق شــناخت، هم می توان 
آرمان ها و اهداف ترســیم شــده برای انقاب اسامی و 
موانع و چالش های نخســتین آن ها را دید، هم می توان 
تحوالت اشــخاص و جریان ها و اندیشــه ها را بررســی 
کرد، هم ریشــه بسیاری از منازعات فکری را که موجب 
تفاوت هــای رویکــردی و نظری امروز در ســاحت های 
گوناگون اســت را درآورد، هم تجارب گرانســنگ این 
دوره را از اقتصــاد تا فرهنــگ و روابط خارجی آموخت 
و...  خاصــه شــناخت دقیق بنیان هــای وضع امروز و 

طرح ریزی بــرای آینده، بدون تدقیــق در دهه 1360 
ممکن نیســت. کتاب روایت رهبــری دومین رجوع من 
به دهه 60 با هدف تولید یک اثر پژوهشــی اســت و با 
اینکه بین انتشــار اثر قبلی )سودای سکوالریسم( و آغاز 
پژوهش روایت رهبری حدود 6-5 ســال فاصله بود، در 
جریــان نگارش روایت رهبری کار جدید و قابل توجهی 
که پژوهــش در موضوعات مرتبــط را گامی رو به جلو 
برده باشــد، خیلی نادر دیدم؛ بنابراین اگر بخواهم یک 
موضــوع مهم برای پرداخت بیشــتر بگویم، رویدادهای 

دهه 1360 است. 
موضــوع دیگری که در روایت رهبری به صورت مختصر 
به آن پرداخته شــده و نیاز به بررســی بیشــتر دارد، 

شخصیت حضرت آیت اهلل خامنه ای است. 
متأسفانه درباره زندگی سیاسی و علمی ایشان در دوره 
پس از پیروزی انقاب اســامی، اثر قابل اعتنایی وجود 
نــدارد. زندگی حضرت آقا از نظر من ســه بخش دارد؛ 
یک بخش پیــش از پیروزی انقاب، یک بخش از زمان 
پیــروزی تا رهبری، و یک بخــش دوران رهبری. اینکه 
می گویم به این دوره ها باید پرداخته شــود، نمی خواهم 
تملق بگویم؛ نه ایشــان به تملق ایــن حقیر نیاز دارند 
و نه من اهل آن هســتم. به خصــوص دو دوره »پس از 
انقاب تا رهبری« و »پس از رهبری« در زندگی حضرت 
آقا، برای نظام ســازی ما بسیار مهم هستند. دوره »پس 
از انقــاب تا رهبــری« از این نظر بســیار اهمیت دارد 
که ایشــان در این دوره رویکــرد و عملکردی دارند که 
شــخصیت عظیمی به نام حضرت امام خمینی)ره(- که 
بــه تعبیر حضرت آقا پس از ائمــه هدی)ع( تنها عالمی 
اســت که شــأن وراثت انبیا را تحقق بخشیده- ایشان 
را شایســته رهبری می دانند و مجلس خبرگان رهبری 
نیز ایشــان را به عنوان رهبر تعییــن می کنند؛ بنابراین 
بــا مداقه در دوران 1357 تا 1368 زندگی حضرت آقا، 
می توان به شــاخص هایی برای »شناســایی ولی فقیه« 
دســت یافت. این یک تجربه گرانبهاســت که توجه به 
آن هم بــرای مردم و هم برای نخبــگان، یک ضرورت 
اســت. دوره رهبری حضرت آقا -یعنی ســیره ایشان- 
نیز دوره تولید شــاخص برای انجام »مأموریت رهبری« 
اســت، چنان که دوره رهبری حضرت امام، برای رهبری 

حضرت آقا تولید شــاخص کرده و حضرت آقا به معنی 
واقعی کلمه، با تکیه بر ســیره امام)ره(، انقاب اسامی 
را بــا قدرت پیــش برده  اند و دعای شــب و روز ما این 
است که به دست خود ایشان این پرچم تحویل حضرت 

شود.  صاحب)عج( 
موضوعات دیگری نیز هست که جای پرداختن دارد، اما 
بحث دهه 1360، ویژگی های حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دوره 57 تا 68 و سیره ایشان در دوره رهبری از نظر 
من درجه اهمیتشــان از نیاز فراتر رفته و یک ضرورت 

است.  اجتناب  غیرقابل 

موضوعات کتاب را تا چه اندازه و در چه سطحی س
برای مخاطب مهم و ضروری می دانید؟

در ابتدای کتاب ســعی کرده ام تصویری از والیت فقیه 
متناســب با مهندسی ذهن نســل سوم و چهارم انقاب 
ارائه دهم؛ به شــکلی که با اســتفاده از ادبیات ترکیبی 
امامیــن انقاب، فلســفه والیت فقیه از دریچه فلســفه 
خلقت، نبوت و امامت تبیین شــده اســت. مطالعه این 
قســمت برای کســانی که می خواهنــد از زبان حضرت 
امــام)ره( و حضرت آقا، مروری بر فلســفه والیت فقیه 
داشــته باشــند، مفید خواهد بود. فصل نخست از نظر 
آشــنایی با شــکل گیری نظام اســامی، تدوین قانون 
اساسی و ورود والیت فقیه به این قانون مهم و ضروری 
اســت. در ایــن دوره منازعاتی فکری میــان موافقان و 
مخالفان اسام سیاسی وجود دارد که به نظرم منازعات 
امروز میان جریان انقابی و غیرانقابی ریشــه در همان 
دوران دارد. جریانــی به دنبال ایجاد یک نظام »لیبرال-

دموکرات-مســلمان« در ایــران پس از انقــاب بود و 
جریانی دیگر در پی »مردم ساالری دینی«. فصل نخست 
نشــان داده چگونه جریــان معتقد به »مردم ســاالری 
دینی« با تکیــه بر آرای عمومی هم در تأســیس نظام 
اســامی، هم در تدوین قانون اساسی، بر جریان لیبرال 
پیروز شــد. در این فصل شــمه ای از دیکتاتوری جریان 
لیبرال وصف شده است. این جریان به سرکردگی آقای 
بــازرگان و با طراحی آقــای امیرانتظــام، وقتی دیدند 
منتخبان مــردم در مجلس خبرگان قانون اساســی به 
»والیــت فقیه« رأی دادند، درصــدد انحال این مجلس 
برآمدنــد و البتــه باز نــاکام ماندند. ایــن فصل از نظر 
نقش پررنگ مردم در تأســیس نظام اســامی بســیار 
حائــز اهمیت اســت و مطالعه آن را برای کســانی که 
عاقه منــد به پژوهــش درباره نقش مردم در تأســیس 
نظام های سیاسی هســتند، توصیه می کنم. می توان به 
جرئــت مدعی شــد در هیچ انقابــی در تاریخ معاصر، 
مردم به اندازه انقاب اســامی ایران در تأســیس نظام 
جدیــد نقش ایفا نکرده اند. حضرت امام)ره( با قدرت در 
برابــر جریان لیبرال که می خواســت مردم را به خانه ها 
فرســتاده و قانون اساسی را به دست نمایندگان احزاب 
و گروه ها تدوین کند، ایســتادند و بر برگزاری انتخابات 
و رفراندوم تأکید کردند؛ از این رو مطالعه این فصل، از 

نظر آشــنایی با شاخص های جمهوریت در تأسیس نظام 
اسامی مهم است. 

در فصل دوم که به نوعی فراز و فرود آیت اهلل منتظری 
بررسی شــده، تبیین دقیقی از دالیل انتخاب ایشان به 
رهبری آینده تا عزلشــان انجام داده ایم. در قســمتی 
که باید آیت اهلل منتظری معرفی می شــد، ســعی کردم 
همان توصیفــی که پایگاه اینترنتــی آیت اهلل منتظری 
از ایشــان ارائــه کرده را اســتفاده کنم تــا در وصف 
امتیازات ایشــان کم نگذاشــته باشــم. اما سیری که 
آیــت اهلل منتظــری طــی کرده اند، به نظــرم برای هر 
شــخصیت سیاســی دیگر، درس آموز و مفید اســت. 
جماعتــی منتظرنــد آقای منتظری به والیت برســد و 
قدرت را قبضــه کنند؛ بنابراین بــه رویکرد و عملکرد 
او طبق امیال خود جهت می دهند و مع األســف ایشان 
نیز جهت می پذیرد. ترکیب ســاده لوحی آقای منتظری 
با مکر اطرافیانشــان، درنهایت منجر به ســقوط ایشان 
می شــود. فصــل دوم اثبات کننده ایــن جمله حضرت 
امام)ره( اســت که اجتهاد صرف مصطلح در حوزه های 
علمیــه، برای احراز مقــام والیت کفایــت نمی کند و 
مجتهد جامع الشــرایط، ویژگی ها و شــرایطی بســیار 

دارد. اجتهاد مصطلح  از  فراتر 
و درنهایت اهمیت فصل ســوم را می توان در سه بخش 
خاصه کرد؛ نخســت، شأنی اســت که اعضای خبرگان 
رهبــری بــرای نظر حضرت امــام)ره( دربــاره رهبری 
آینده قائل هســتند و در تصمیــم نهایی آن ها این نظر 
مؤثر اســت. به عبارت دیگر، اعضای خبرگان به عنوان 
شخصیت های تراز اول کشــور همچنان که در مواجهه 
با مسائل مســتحدثه، برای نظر امام به عنوان ولی فقیه 
حاضر، جایگاه ویژه ای قائل هســتند، در مســئله تعیین 
رهبری نیز نظر امام برایشــان مهم است. تصمیم گیرنده 
اصلی آن ها هســتند، اما همچنان که یک صاحب کرسی 
تصمیم گیری برای اتخاذ تصمیم از نظرات کارشناســان 
و صاحب نظــران مختلــف بهره می برد یــا از مباحثات 
دیگران متأثر می شــود، نظر حضرت امام)ره( نیز برای 
اعضای خبرگان یک منبع و مأخذ، اما یک مأخذ بســیار 
معتبــر و مؤثر اســت. اعضای خبرگان ملــزم به رعایت 
نظر امــام نبودند، چنان که تعدادی به تشــخیص خود 
عمل کردند. اما به نظــرم می توان با توجه به این الگو، 
یک فرضیه درباره اســتمزاج از ولی فقیه مستقر درباره 
شناســایی ولی فقیه الحق مطرح کرد کــه البته جای 
کار دارد. دومیــن وجه اهمیت فصل ســوم، مربوط به 
شــخصیت آیــت اهلل خامنه ای اســت که عــرض کردم 
ویژگی هایی که ایشان را شایسته احراز مقام نیابت امام 
زمان)عج( کرده اســت، بسیار مهم اســت و باید منبع 
تدوین شــاخص هایی برای شناســایی ولی فقیه شــود 
و درنهایــت فرایند طی شــده در اجاســیه خبرگان و 
رویدادهای پس از تعییــن حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
رهبری، می تواند برای اعضــای محترم مجلس خبرگان 

باشد.  استفاده  قابل  رهبری 

مخاطب هدف کتاب بیشتر از چه قشر یا سنی س
هستند؟

کتاب یــک روش علمی-عمومــی دارد؛ یعنی هم روش 
علمــی در پژوهش آن بــه کار رفته، هــم وجوه عمومی 
کتاب در نظر گرفته شده. سعی کرده ام کتاب به اصطاح 
قصه داشــته باشــد و مخاطب ضمن اینکه در موضوعات 
عمیق می شود، یک سیر تاریخی منظمی را هم بپیماید؛ 
بنابرایــن مخاطب هدف کتاب هم نخبگان و سیاســیون 
کشــور هســتند، هم عاقه مندان به معادالت سیاسی و 

تاریخ سیاسی کشور و هم پژوهشگران علوم سیاسی.

 برخورد رســانه های بیگانــه و معاند با کتاب س
چگونه بود؟

حــوزه رهبری یکی از حوزه های تمرکز و شــبهه افکنی 
این رســانه ها در طول ســال های پــس از انقاب بوده 
اســت. در ســال های اخیر، جریان معــارض و معاند با 
انقاب اســامی ســعی کرده بود به انحای گوناگون در 
فرایند تعیین ولی فقیه در نظام اســامی شــبهه ایجاد 
کند که کتاب روایت رهبری با ارائه یک روایت مســتند 

و جامع، رفع کننده این شبهات است. 
از مســئله شرط مرجعیت تا بحث موقت بودن رهبری و... 
به دقــت در روایت رهبری تبیین شــده و برای خواننده 
مشــخص می شود آنچه ضدانقاب تبلیغ کرده، فرسنگ ها 
با واقعیات در تضاد و تناقض اســت؛ بنابراین طبیعی است 
این کتاب به مذاق رسانه های معاند خوش نیاید و اقدام به 
تخریب آن کنند. »ایندیپندنت فارســی« در تحلیلی بدون 
اینکه نویســنده اش کتاب را بخواند، نوشته بود این کتاب 
عمدتــاً درباره آقای منتظری و اعدام های دهه 60 اســت. 
یک خبرنگار وابســته به دولت انگلیس سعی کرده بود با 
اشاره به یک اشــتباه در عنوان منبع یک جمله در کتاب 
-نشــریه »امید ایران« را در فیش برداری به اشتباه »ایران 
فردا« نوشته بودیم که گفتیم در چاپ بعدی تصحیح شود- 
ســندیت کتاب را زیرســؤال ببرد. به نظرم این تاش ها و 
تخریب ها ادامه خواهد داشــت؛ البته مشی ضدانقاب این 
اســت که در برابر آثاری از این دســت سکوت کند تا به 
آن ضریب ندهد، اما وقتی می بینند اثر از مرحله شــناخته 

شدن عبور کرده، دست به تخریب آن می زنند. 

برش

دو  به  می خواهد  رهبری«  »روایت  کتاب 
پرسش اساسی پاسخ دهد؛ نخست اینکه آیا 
در رویدادهای ناظر به تعیین رهبر در نظام 
جمهوریت  شاخص های  اسالمی،  جمهوری 
و اسالمیت به عنوان دو بال مردم ساالری 
با  آیا  دوم،  و  است؟  شده  رعایت  دینی 
بررسی این رویدادها می توان یک الگو در 

فرایند تعیین رهبر مشاهده کرد یا خیر؟

نویسنده »روایت رهبری« در گفت وگو با قدس از بازخوانی الگوی انتخاب ولی فقیه در این کتاب می گوید
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 قــدس  14 خرداد 1368، همــان روزی که »روح بلند پیشــوای 
مســلمانان و رهبر آزادگان جهان، حضرت امــام خمینی به ملکوت 
اعلی پیوست« در حالی که از یک ســو دیدگان اشکبار دلباختگان 
خمینی عزیز نگران آینده انقاب اســامی بود و از ســوی دیگر، 
دشمنان قسم خورده اش وعده پایان نهضت او را به خود داده بودند، 
یکی از بلندترین فرازهای تاریخ انقاب اسامی رقم خورد و استمرار 
این نهضت مبارک در نشســت فوق العــاده مجلس خبرگان رهبری 

تضمین شد. 

روایت آنچه منجر به آن تصمیم تاریخ ســاز شــد، پس از سال ها در 
خرداد 1398 و در قالب کتاب »روایت رهبری« منتشر شد؛ کتابی که 
در مطلب پیش رو، از زبان نویسنده آن، سیدیاسر جبرائیلی، بیشتر 

درباره اش خواهید خواند. 
آن گونه که جبرائیلی در مقدمه این کتاب نوشــته اســت »روایت 
رهبری« می خواهد از خال بیان تاریخ، شاخص ها و بایدها و نبایدهای 
رهبری در نظام اسامی را به نمایش بگذارد تا منطق و الگوی مطلوب 
در تعیین ولی فقیه برای خواننده کشــف شــود. این منطق در یک 

جمله، عالی ترین تجلی مناســبات جمهوریت و اسامیت نظام است. 
به تعبیر او »روایت رهبری« روایت جمعی از خواص اســت که پس 
از پیشــوای خود، در بوته آزمونی بزرگ قرار گرفتند و با تبعیت از 
اشارات امامشان، از این ابتا سربلند بیرون آمدند و مردمی که برای 
بیعتی باشــکوه با امام الحق خود قیام کردند تا بار دیگر نشان دهند 
از مرم حجاز در عهد رسول اهلل)ص( برترند. »روایت رهبری« از سوی 
انتشارات انقاب اسامی )نسیم انقاب( وابسته به دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای منتشر شده است.
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