
روز یکشنبه ی هفته ی جاری، با 
پایان یافتن مهلــت 60 روزه  به 
کشورهای اروپایی، ایران گام دوم هسته ای 
را برداشت. 18 اردیبهشت ماه امسال، یعنی 
یک سال بعد از خروج یک جانبه ی آمریکا از 
برجــام، ایــران گام اول کاهــش تعهدات 
هسته ای خود در قالب توافق برجام را آغاز،  
و اعالم کرد که از ایــن پس، ذخایر اورانیوم 
غنی شده ی 3/67درصد و همچنین ذخایر 
آب سنگین خود را به خارج از کشور ارسال 
نمی کند. این کار موجب شد که ابتکار عمل 
که تا پیش از این دست مقامات غربی بود، 
در دســتان ایران قرار بگیــرد به طوری که 
بالفاصله واکنش های متعدد مقامات غربی  

را برانگیخت.
 حــاال با توجــه بــه اینکــه اروپایی ها در 
ضرب االجــل 60 روزه ی اول، اقدام مؤثری 
برای انجام تعهدات خود نشان نداده اند، در 
گام دوم، ایران برداشتن سطح غنی سازی 
3/67 درصد اورانیــوم و نیز تکمیل رآکتور 

اراک را کلید زده است. 
تصمیمات جدید کشــورمان، روز یکشنبه 
در نشســت خبری مشــترک علی ربیعی 
ســخنگوی دولت، عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزارت خارجه، و بهروز کمالوندی 
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی تشریح 
شد. در این نشست عراقچی گفت: "ما هیچ 
امید و اتکایی به هیچ کشــوری نبسته ایم 
به خصوص به اروپایی ها و اینستکس. ما در 
این معرکه و جنــگ اقتصادی آمریکا علیه 
ایران، هر مســیر و معبری که بــرای ایران 
بتوانیم باز کنیم باز خواهیم کرد. مسیری که 
ایران می تواند باز کند از مسیر چین، هند 
و ترکیه و شــرکای مختلف اقتصادی ایران 
است که با همه ی اینها برنامه و ابتکار داریم 
و تعامالت جدید را تعریف کردیم و ابتکارات 
مفصلی با هر کدام وجود دارد... ما مفهومی 
به نام 1+5 را دیگر به رسمیت نمی شناسیم. 
آمریکا از برجام خارج قطعی شده و از هیچ 
مکانیســم داخل برجام نمی تواند استفاده 

کند." 

شــش راهبرد رهبر انقــاب در قبال 
بدعهدی آمریکا

بیش از یک سال پیش و درست چند هفته بعد 
از خروج آمریکا از برجام، رهبر انقالب در دیدار 
با مســئوالن نظام )97/3/2( در واکنش به این 
موضوع چنین فرمودند: »مقّدمــه ی الزِم هر 
تصمیمی این است که ما به تجربه های گذشته ی 
خودمان مراجعه کنیم: من جّرب المجّرب حلّت 
به الّندامة؛ اگر از تجربه ها درس نگرفتیم، قطعاً 
ضرر خواهیم کــرد. باید تجربه هــا را در مقابل 
چشــم خودمان بگذاریم، مالحظــه کنیم و از 
این تجربه ها درس بگیریم.« ایشــان سپس به 
6 تجربه ی مهم که در حقیقــت مبتنی بر آن 
می بایست "راهبرد جدید جمهوری اسالمی" در 

دوران پسابرجام تدوین می شد اشاره کردند:
1- تجربه ی اّول این اســت که دولت جمهوری 
اســالمی نمی تواند با آمریکا تعامل کند؛ چرا؟ 
برای خاطر اینکه آمریکا پابند به تعّهدات خودش 
نیســت. نگویید اینها کار این دولت است و کار 
ترامپ است؛ نه، دولت قبل هم که با ما نشست، 
صحبت کرد و وزیر خارجــه اش ده روز، پانزده 
روز در اروپا پابند جلســات بود، آنها هم تقریباً 

همین جور ]بودند[.
2- تجربه ی دّوم؛ عمق دشمنی آمریکا با ایران 
و با جمهوری اسالمی است. دشمنی، دشمنِی 
عمیق است، دشمنِی سطحی نیست. مخالفت بر 
اساس و بر محور مسئله ای مثل مسئله ی اتمی 

نیست.
3- تجربه ی سّوم این است که انعطاف در مقابل 
این دشــمن - به خاطر مصلحت سنجی های 
موسمی ای که خب ما در یک مواردی داریم- تیغ 
دشمنِی او را ُکند نخواهد کرد، بلکه او را گستاخ تر 

خواهد کرد.
4- یک تجربه ی دیگر، نقطه ی مقابل این است و 
آن، این است که ایستادگی در مقابل آنها، امکان 

بسیار زیاِد عقب  نشاندن آنها را دارد. 
5- یک تجربــه ی دیگر، تجربــه ی همراهِی 
اروپا با آمریکا در مهم ترین موارد است. ما بنای 
دعوا کردن با اروپایی ها را نداریم... اّما واقعّیتها را 
باید بدانیم. این سه کشور نشــان داده اند که در 

حّساس ترین موارد با آمریکا همراهی می کنند.

6- یک تجربه ی مهّم دیگــر در این قضایای 
برجام، این است که گره زدن حّل مسائل کشور 
به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک 
خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور 
را... گره بزنیم به امری کــه از اختیار ما خارج 

است. 97/3/2

گام های محکم تر، راز انفعال دشمن
گرچه راهبردهای رهبــر انقالب در آن مقطع 
توسط دولتمردان چندان عملی نشد، اما حاال 
که یک ســال از آن روزها گذشته، با تصمیم 
شورای عالی امنیت ملی، دولت راهبرد "اقدام 
متقابل" در برابــر اروپایی ها را در پیش گرفته 
است. در مقابل اما اروپایی ها طبق معمول، با 
محکوم کردن این اقدام ایران، باز هم با وعده ی 
اینستکس، از ایران خواســته اند که علی رغم 
خروج آمریکا از برجــام، و حتی عدم تعهدات 
خود در قبال ایران، همچنــان ایران در برجام 
باقی بماند. اما نیم نگاهی به این وعده ی ســر 
خرمن،  نشان از آن دارد که اینستکس نه تنها 
در چارچوب همان تحریم های آمریکایی است 
و راه حلی بــرای برون رفــت از آن ندارد، بلکه 
امکان فــروش نفت یا ورود ارز بــه ایران را نیز 
حل نکرده اســت. همین موضوع موجب شد 
که وزیرخارجه ی ایران صراحتا اعالم کند که 
"اروپا هیچ کدام از یازده تعهد خود را در برجام 
انجام نداده اســت" و آقای رئیس جمهور نیز 
بگویند که "اینستکس توخالی به هیچ دردی 

نمی خورد."
پیش از این، رهبر انقالب در سخنرانی اولین 
روز امســال در حرم رضوی نیز درباره ی کانال 
مالی  اروپا چنین فرمودند: »در همین قضّیه ی 
اخیر، در قضّیه ی برجام، وظیفه ی اروپایی ها 
چه بود؟ خب یک قرارداد هفت جانبه ای بسته 
شده بود - شش کشور و ایران این طرف؛ هفت 
کشور- یک طرف که آمریکا است خارج شد؛ 
وظیفه ی طرف های دیگر چه بود؟ وظیفه ی 
اروپایی ها این بود که می ایســتادند در مقابل 
آمریکا، می گفتند ما به تعّهد خودمان پایبندیم؛ 
تعّهد آنها این بود که تحریمهــا به طور کلّی 
برداشته بشود؛ باید محکم می ایستادند، ]اّما[ 

با بهانه های مختلف نَایستادند. عالوه بر اینکه 
در مقابل آمریکا نَایســتادند، خودشان هم در 
عین اینکه مدام به ما تأکید کردند و می کنند 
که »نبــادا از برجام خارج بشــوید«، عمالً از 
برجام خارج شده اند؛ یعنی حّتی تحریمهای 
جدیدی را علیه ایران به وجــود آورده اند. این 
رفتار اروپایی ها اســت؛ از اینها می شود توّقع 
داشــت؟ این کانال مالی ای هم که اخیراً مدام 
گفته می شود یک کانال مالی درست کرده اند، 
این به شوخی شبیه تر است؛ البّته شوخی تلخی 
اســت. این هیچ معنی ای ندارد؛ آن چیزی که 
وظیفه ی آنها اســت با آنچه آنها دارند مطرح 
می کنند زمین تا آســمان فــرق می کند. در 
آخرین مسئله ی بین المللی ما، باز اروپایی ها 
مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خیانت 

کردند.« 98/1/1
تجریه ی مذاکرات هســته ای در ســال های 
82-83، و 92 تــا 94، و همین طور تجربه ی 
یک سال اخیر، بیانگر همان موضوعاتی است 
که رهبر انقالب پیش از این بارها بر آن تأکید 
داشته اند: اول اینکه دشمنی ایاالت متحده با 
جمهوری اسالمی، فراتر از مسأله ی هسته ای 
است و آنها اساسا با ماهیت جمهوری اسالمی 
ایران مشــکل دارند،دوم اینکه در این مسیر، 
اروپایی ها همواره نشان داده اند که دنباله رو  و 
تکمیل کننده ی سیاست های آمریکا در قبال 
ایران اند. و سوم هم اینکه در مواجهه با هر دوی 
آنها، بهترین راهبرد، راهبرد مقاومت و مقتدرانه 
ظاهر شدن است. در حال حاضر به نظر می رسد 
در میدان عمل، بر سر هر سه ی این موضوعات 
اجماع ملی در سطح مسئوالن تراز اول و افکار 
عمومی جامعــه وجــود دارد و همین امر هم 
موجب شده تا طرف غربی، مستأصالنه به رفت 
و آمدهای دیپلماتیک و رایزنی های متعدد برای 
بازگرداندن ایران به میز مذاکره بپردازد. در این 
میان، عقالنی ترین و واقع بینانه ترین اقدام در 
قبال آمریکا و اروپا، همین کاری اســت که از 
60 روز پیش آغاز شده است. بی تردیدگام های 
بعدی در قبال آنها، باید محکم تر و مقتدرانه تر 
برداشته شــود. این راز اقتدار کشور، و انفعال 

دشمن است. 
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مسئله ی شهدا را باید خیلی جّدی گرفت. ما برای شهدا همان ارزش هایی را باید قائل باشیم که خدای متعال برای این ها قائل است که 
ا ِفی الّتوریِة َو االِنجیل َوالُقرآن؛ این کسانی که در راه خدا مجاهدت می کنند و جان  ]فرمود[: ُیقاِتلوَن فی َسبیِل اللِه َفَیقُتلوَن َو ُیقَتلوَن َوعداً َعَلیِه َحقًّ
خودشان را در کف دست می گیرند، هم دشمن کشتن شان، هم کشته شدنشان ارزش دارد؛ پیش خدای متعال وعده ی الهی بر رحمت 

به این ها است.   95/9/15     
*عملیات رمضان با هدف باز پس گیری تمامی اراضی جمهوری اســامی ایران در 22تیر1361 در منطقه ی شــرق بصره آغاز شد که متاسفانه 

رزمندگان ایرانی نتوانستند در این عملیات به تمامی اهداف خود برسند. در این عملیات تلفات سنگینی بر نیروهای ایران وارد شد. 

برای شهدا باید همان ارزشی را قائل شویم که خدا قائل است

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهدای عملیات رمضان *

الباغه نهج 

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــابــی

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کام

مردانه در میدان 
باقی باشید و نهضت 
را جلو ببرید         

باقــی  میــدان  در  مردانــه 
باشــید و جلــو ببریــد ایــن 
ــا اینکه ان شــاء اهلل  نهضــت را ت
محتــوای  آن  بــه  اســام 
مترقیــش پیــاده بشــود و 

مملکــت مــا یــک مملکــت اســامی بــه تمــام معنــا بشــود... بایــد مــا کوشــش کنیــم 
بــرای ایــن مقصــد بــزرگ؛ ایــن مقصــدی کــه انبیــا دنبــال ایــن مقصــد بودنــد، و تــا 
ــه تبعیــت از  ــه پیــش رفتنــد. ماهــا بایــد ب ــد، و ب آخــر هــم دنبــال ایــن مقصــد بودن
انبیای خــدا، بــه تبعیــت از اولیــای خــدا، ایــن مکتــب را به پیــش ببریــم؛ و ان شــاء اهلل 
ــه  ــایر کشــورهای اســامی؛ و بلک ــرای س ــم از ب ــرار بدهی ــی ق ــت را الگوی ــن مملک ای
ســایر کشــورهایی کــه مســتضعفین گرفتــار مســتکبرین هســتند. و امیــدوارم کــه 

ــان 1358  ــوید.   11آب ــق بش موف

درس جاودانه  امیرمؤمنان)(به چنین جوان هایی نیاز داریم

25۰ ساله انسان

امروز کشور به جوان هایی نیاز دارد که بتوانند بازوان پُرقدرتی باشند برای پیشرفت کشور، سرشار 
از انگیزه ی ایمانی، بصیرت دینی، هّمت بلند، جرئت اقــدام، اعتمادبه نفس، اعتقاد به اینکه »ما 
می توانیم«، امید به آینده، افق های آینده را روشن و درخشان دیدن، روح استغناء - نه به معنای 
اعراض از فراگیری از بیگانگان، که این را ما هرگز توصیه نکرده ایم و نمی کنیم؛ حاضریم شاگردی 
کنیم پیش دیگران که از ما بیشتر بلدند- روحّیه ی استغناء از تأثیرگذاری، تحمیل و سوءاستفاده ی 
از انتقال دانش که امروز در دنیای دانشمند که دنیای قدرت استکباری است این معنا رایج است - 
این روحّیه ی استغناء باید در جوان وجود داشته باشد- روحّیه ی فهم درست از موقعّیت کشور که 

ما در کجا هستیم و کجا می خواهیم برسیم و چگونه می توانیم این راه را طی کنیم.  94/4/13 

عمر مبارک امام رضا )( تقریباً پنجاه و پنج سال بوده اســت... تقریباً نوزده سال - مّدت 
امامت این بزرگوار است؛ اّما همین مّدت کوتاه را که مالحظه می کنید، تأثیری که در واقعّیت 
دنیای اسالم گذاشت و به گسترش و عمقی که به معنای حقیقِی اسالم و پیوستن به اهل بیت 
)( و آشنا شدن با مکتب این بزرگواران انجامید، یک داستان عجیبی است، یک دریای 
عمیقی است. آن وقتی که حضرت به امامت رسیدند، دوســتان و نزدیکان و عالقه مندان 
حضرت می گفتند که: علیّ بن موسی در این فضا چه کار می تواند انجام بدهد - این فضای 
شّدت اختناِق هارونی که در روایت دارد که می گفتند: َو َسیُف هاروَن تَقُطُر َدما؛ خون می چکد 
از شمشیر هارون - این جوان در این شرایط، در ادامه ی جهاد امامان شیعه و در مسئولّیت 
 )( عظیمی که برعهده اش است، می خواهد چه بکند؟ این اوِل امامت علیّ بن موسی الّرضا
است. بعد از این نوزده سال یا بیست سال که پایان دوران امامت و شهادت علیّ بن موسی الّرضا 
است، وقتی شما نگاه می کنید، می بینید که همان تفّکر والیت اهل بیت و پیوستگی به خاندان 
پیغمبر آن چنان گسترشی در دنیای اسالم پیدا کرده که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عّباس 

از مواجهه ی با آن عاجز است؛ این را علیّ بن موسی الّرضا انجام داده.   92/6/26 

شـما ببینید این کارهـا در وضع امـروز چقدر رسواسـت، که پادشـاهی بیایـد و یکباره 
لبـاس ملی یـک کشـور را عـوض کنـد! مثـاًل شـما به هنـد کـه تشـریف ببرید یـا در 
اقصی نقاط عالم کـه بگردیـد، ملت ها لباس هـای خودشـان را دارند؛ احسـاس افتخار 
هم می کنند؛ احسـاس سرشکسـتگی هم نمی کنند. اما اینهـا آمدند و یکبـاره گفتند: 
این لباس قدغن اسـت! چـرا؟ چون با ایـن لباس، نمی شـود عالم شـد! عجـب!... چادر 
زنان را برداشـتند. گفتند: »با چادر نمی شـود کـه یک زن، عالم و دانشـمند شـود و در 
فعالیت اجتماعی شـرکت کند.« من سـؤال می کنـم: با برداشـتن چادر، در کشـور ما، 
چقدر زنـان در فعالیـت اجتماعی شـرکت کردند؟ مگر فرصتی داده شـد بـرای این که 
زنان مـا، در دوران رضاخان و پسـر رضاخـان، در فعالیتهای اجتماعی شـرکت کنند؟! 
به مـردان هـم فرصـت داده نمی شـد؛ بـه زنـان هـم فرصـت داده نمی شـد. آن روز که 
زنـان ایـران وارد فعالیـت اجتماعـی شـدند و کشـور را بـا دو دسـت توانای خـود بلند 
کردند و مـردان ایـن کشـور را به دنبـال خودشـان بـه میدانهای مبـارزه کشـاندند، با 

همان چـادر بـه میدانها آمدنـد. 71/5/21

می گفتند که با چادر نمی شود یک زن دانشمند شود!

ناراحتی رهبر انقالب از ماجرای کوی دانشگاه    
خیلی خوشحالم از این که شما عزیزان را دیدم. این نگرانی که از این حادثه در دل من بود - و 
البته هنوز هم هست - و غّصه و اندوهی که از این حادثه برای ما پیدا شد، ان شاءاهلل با دیدن 
شما مقداری تخفیف پیدا می کند و انسان از چهره های باز و پرنشاط شماها تسلی می یابد. 

من می خواهم تأکید کنم ان شاءاهلل نگذارید که این نشاطتان از دست برود.     78/5/4 

دیدار رهبر انقاب با دانشجویان مجروح حادثه کوی دانشگاه | 78/5/4

دستگاه بنی عباس از مواجهه با امام رضا عاجز بود

ایرانی این استخانواده حزب اهلل

ما باید برای حرکت و تالش در راه خدا، خود را آماده نگه داریم. در این جهت، زن و مرد هم 
فرقی نمی کند؛ مردان هم موظفند، زنان هم موظفند؛ مردان هم باید علم و دانش را تحصیل 
کنند، زنان هم باید علم و دانش را تحصیل کنند؛ مردان هم باید تا آن جا که می توانند و در 
هر نقطه ای که می توانند، در راه سازندگی کشور تالش کنند، زنان هم باید در راه سازندگی 
کشور - و بخصوص سازندگی نسل نو و تربیت اســالمی او - تا آن جا که می توانند، تالش 
کنند. اگر این قشر عظیم از ملت ایران - یعنی زنان - دوشــادوش مردان، با حفظ حدود 
اسالمی، علم و فن و کارهای شایسته ی یک مســلمان را فرا بگیرند و عمل بکنند، یقیناً 

موفقیت بیشتر خواهد بود. 7۰/1۰/11  

تالش و حرکت در راه خدا مرد و زن ندارد
اخاق درس

تاریخی بازخوانی

رهبری مطالبه

نظریّـه ی مقاومـت در مقابـِل دشـمِن قوی پنجـه را تبلیغ کنیـد، ترویج کنیـد. بعضی 
تصّور نکنند که چون دشـمن بمـب دارد، موشـک دارد، دسـتگاه های تبلیغاتـی دارد و 
از ایـن قبیل، ما عقب  نشـینی ]کنیـم[؛ نخیـر، نظریّه ی مقاومـت، یک نظریّـه ی اصیل 
و درسـت اسـت؛ هم در مقام نظر، هـم در مقام عمـل؛ از لحـاظ نظـری و از لحاظ عملی 
-از هر دو جهـت- بایـد ]ترویج شـود[. معنای نظـری این اسـت که تبیین کنید. شـما 
جوان هـا خیلـی خـوب می توانید ایـن نظریّـه ی مقاومـت را تبییـن کنید؛ هـم در بین 
خودتـان و هـم محیطی کـه در آنجـا قـرار داریـد و هم حّتـی در ارتبـاط با کشـورهای 

دیگر و جوان هـای دیگـر.   97/8/12

نظریه  مقاومت در مقابِل دشمِن قوی پنجه را تبلیغ کنید
ــه  ــه نهج البالغـ ــما بـ ــر شـ ــان اســـت. اگـ ــر مؤمنـ ــوا، درس جاودانـــه ی امیـ تقـ
ــتورالعمل و  ــچ دسـ ــه هیـ ــرد کـ ــد کـ ــه خواهیـ ــد، مالحظـ ــه بفرماییـ مراجعـ
ـــوا در  ـــت. تق ـــده اس ـــرار نش ـــوا تک ـــدر تق ـــه ق ـــم ب ـــاب عظی ـــن کت ـــه ای در ای توصی
ـــی  ـــم زبان ـــن و تعالی ـــی امیرالمؤمنی ـــی عمل ـــول زندگ ـــن فص ـــی از بلندتری ـــع یک واق
ـــب  ـــد مراق ـــم بای ـــان دائ ـــود. انس ـــت از خ ـــی مراقب ـــوا یعن ـــت. تق ـــوار اس آن بزرگ
خـــود باشـــد؛ هـــم مراقـــب اعمـــال و رفتـــار خـــود - یعنـــی مراقـــب چشـــم 
 خـــود، زبـــان خـــود، گـــوش خـــود، دســـت خـــود - هـــم مراقـــب دل خـــود

 باشد.    84/5/28 

گام های محکم تر
 در برابر اروپا
مهلت 6۰ روزه دوم ایران به اروپا آغاز شد

)(به مناسبت روز  عفاف و حجاببه مناسبت فرا رسیدن میاد ثامن الحجج

3. رهبری فردی یا شورایی؟

آقــای آذری قمی:  مــن اعتقادم این اســت... 
همان طــوری که امــام در نامه ی خــود تصریح 
کردند، هرکسی که خبرگان انتخاب کنند، حال 
به عنوان مجتهد باشد، به عنوان عدول المؤمنین 
باشد، والیت مطلقه دارد... اگر مجتهد هم نباشد، 

عدول المؤمنین است...

آقای فاضل لنکرانی: 
امام شما را صاحب نظر 

می دانستند.

پس از مباحث فراوان دراین باره، اعضای مجلس خبــرگان افرادی را برای 
رهبری شورایی نیز پیشــنهاد داده اند: حضرات آیات و آقایان گلپایگانی، 
مشکینی، خامنه ای، موسوی اردبیلی، هاشــمی رفسنجانی، حاج احمد 

خمینی، جوادی آملی، شیخ جواد تبریزی و... .

کتاب روایت رهبری تازه ترین اثر انتشارات دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای است که در ماه خرداد امسال به زیور طبع آراسته شد. این کتاب در سه بخش اصلی، به مجموعه ای کامل از 
روایت های تاریخی درباره ی موضوِع رهبری در نظام جمهوری اسامی می پردازد. نشریه ی خط حزب اهلل در اطاع نگاشت این هفته، بر مبنای اطاعات همین کتاب، مروری کوتاه و مختصر دارد بر 

مذاکراتی که در جلسه ی خبرگان رهبری در روز 14 خرداد سال 1368 درباره ی این انتخاب انجام گرفته است. گفتنی است خواندن این کتاب به همه ی خوانندگان نشریه توصیه می شود.

1. مباحث مقدماتی
جلسه ی صبح چهاردهم خرداد 68 مجلس خبرگان، به قرائت وصیت نامه ی امام خمینی)ره( گذشت. در جلسه ی عصر، ابتدا موضوعاتی چون "پذیرش استعفای آیت اهلل 
منتظری"، "مبنا قراردادن قانون اساسی قدیم یا جدید" و "شرط مرجعیت در انتخاب رهبری" موضوعات مورد بحث و بررسی بود که نهایتاً با فصل الخطاب قراردادن 

نامه ی امام خمینی )ره( به مجلس خبرگان رهبری درباره ی "الزم نبودن شرط مرجعیت" و انتخاب رهبری از بین مجتهدین عادل واجد شرایط، موضوع فیصله پیدا کرد. 

2. بحث بر سر مصادیق پیشنهادی
بعد از بحث پیرامون موضوعات فوق، اعضای جلسه پیشنهادهای خود برای 

مصداق رهبری را مطرح کردند.
وقتی آیت اهلل العظمی گلپایگانی پاسخ منفی به درخواست پذیرش رهبری می دهند، آقای آذری 
قمی در پیشنهاد جدیدی از خبرگان خواست تا زمان بازنگری قانون 
اساسی، ایشان را به عنوان رهبر انتخاب کنند و آیت اهلل خامنه ای 
با انتصاب آیت اهلل العظمی گلپایگانی و رأی خبــرگان، به عنوان 

قائم مقام رهبری تعیین شوند تا اداره ی امور را برعهده بگیرند.

آقایان موسوی تبریزی و صانعی، ضمن تأیید فقاهت، تقوا 
و تدین آیت اهلل گلپایگانی ایشان را برای تصدی مسئولیت 
رهبری مناسب ندانســتند و پیشــنهادهایی درباره ی 

اعضای شورای رهبری دادند.

آقای هاشمیان، ضمن اعتراض به آقای آذری قمی بابت مذاکره  ای 
که بدون هماهنگی با خبرگان با آیت اهلل گلپایگانی انجام داده بود، 
استدالل هایی در مخالفت با انتخاب ایشان ارائه کرد. ایشان هم در 

مورد اعضای شورای رهبری پیشنهادهایی دادند. 

در قسمت بعد، با نظر اکثریت اعضا مقرر شد درباره ی رهبری شورایی یا 
فردی بحث شود. هشت نفر برای صحبت ثبت نام کردند

 آقایان سیدعلی محمد دستغیب، ابراهیم منهاج دشتی، محمد عبایی خراسانی، حسن 
همتی،  در دفاع از رهبری شورایی و آقایان محی الدین حائری شیرازی، سیدمحمدعلی 
موسوی جزایری، ســیدمهدی روحانی و احمد جنتی در مخالفت با رهبری شورایی و 

دفاع از رهبری فردی سخن گفتند.

استدالل موافقان رهبری شورایی: فردی که حائز جمیع شرایط رهبری باشد، وجود ندارد؛ اما 
اگر ویژگی پنج نفر تجمیع شود، این شرایط در مجموعه ی شورای رهبری وجود خواهد داشت. 

استدالل مخالفان رهبری شورایی: تجربه ی مدیریت شــورایی در قوه مجریه و قضائیه، 
تجربه ی موفقی نبوده است و اگر رهبری شورایی شود مردم احساس عدم امنیت خواهند 

پس از صحبت موافقین و مخالفین، اکثریت خبرگان با قیام خود به رهبری کرد.
فردی رأی دادند.

بعد از موافقت اکثریت اعضا با رهبری فردی، ذهن بسیاری از اعضا به سمت رهبری آقای خامنه ای رفت.

آقای هاشمی رفســنجانی:حاال باید درباره ی فرد رأی 
بگیریــم. ]چند تــن از اعضا با 
صدای بلنــد از میــان جمع: 
پیشــنهاد ما آقای خامنه ای 

است.[

4. رأی به رهبری آیت اهلل خامنه ای
آقای محسن مجتهد شبستری: من بالفاصله بلند شدم؛ باصدای 
بلند گفتم جناب آقای رفســنجانی، من 
یادداشتی داده بودم. حاال وقتش است که 
شما شهادت بدهید. شنیدم که امام درباره 

جناب آقای خامنه ای مطالبی فرموده اند. 

]آیت اهلل خامنــه ای در این 
میان نیم خیز شدند که پشت 
تریبون رفته و صحبت کنند، 
اما آقای هاشمی گفت: اجازه 

بدهید....[

آقای هاشمی رفسنجانی:این حرف آقای شبستری را می خواهید آقایان... که امام جمله ای درباره ی 
آقای خامنه ای گفته اند. سندش منم. اگر آقایان مایلند، من نقل کنم... البته امام در این سندی که 
امروز خواندیم )وصیت نامه(، گفتند چیزهایی را قبول کنید از من، که یا نوشته باشد یا در رادیو گفته 

باشم. این، آن نیست... در رادیو ایشان نگفتند... اما چهار پنج شاهد در جمع هست.

آقای موسوی 
اردبیلی:

من  هاشمی!  »آقای 
شاهدم.«. 

آقای هاشمی: ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخســت وزیر واحمد آقا خدمت امام بودیم... ما یکی از احتجاجات مان با امام این بود که شــما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در 
رهبری دچار مشکل می شویم ... امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت. فرد هم ما می گفتیم ما فردی را نداریم االن که مطرح بکنیم در جامعه... امام فرمودند چرا ندارید؟ 
آقای خامنه ای. یک بار دیگر من خصوصی خدمت امام رفتم... باز ایشــان به من در همان جلسه فرمودند که شــما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل 

دارید؟ 

نقل قول سوم آقای هاشمی به نقل از حاج احمدآقا خمینی بود که امام هنگام مشاهده ی تصاویر ســفر آیت اهلل خامنه ای به کره شمالی ایشان را شایسته ی 
رهبری دانسته بودند. بعد از سخنان آقای هاشمی، آقای خامنه ای که گویا خود را در برابر انتخابی بس دشوار می دید، برای تغییر نظر اعضا پشت تریبون رفت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اوالً واقعاً باید خون گریست بر جامعه ی اسالمی که حتی احتمال کسی 
مثل بنده در آن مطرح بشود... من نمی خواهم درباره ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی و 
اساسی دارد. من قباًل خدمت آقای هاشمی هم گفتم.... من جدأ به ایشان گفتم من قاطعاً چنین 
چیزی را قبول نخواهم کرد. حاال غیر از اینکه خود من حقیقتا الیق این مقام نیســتم... اصال از 
لحاظ فنی اشکال پیدا می کند این قضیه. رهبری، رهبری صوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. 
خب، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه ازلحاظ شرعی، برای بســیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه 
رهبری خواهد بود؟... از لحاظ شــرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می خواهد به حرف او عمل 
کند، او را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند. خب االن در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند، تصریح 
کردند که بنده صاحب نظر نیستم... همین آقای آذری که اســم بنده را اول بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم بکنم، 

ایشان قبول خواهند کرد؟«

اقای سیدعلی اصغر دستغیب: ایشان آخرین کالمشان این بود که ولی من مخالف هستم و آمدند پایین. خود این مطلب اثبات کننده ی این صالحیت بود؛ 
ایشان طالب این مسئله نبود... آن نکته ای که بسیار به نظر خود من جالب است، اینکه وقتی ایشان آمد نشست و مجلس آرام گرفت، خدا میداند چنان سکینه و 
آرامشی بر این مجلس حاکم شد؛ مثل اینکه فرض کنید یک شربت گوارایی اصال هرکدام از اینها نوشیده اند که موفق شده اند واقعا که کاری را که باید، مسئولیتی 

که داشتند انجام بدهند.

بعد از آنکه پایان ســخنان اعضا دراین باره، رأی گیری برای انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقاب اسامی آغاز شد. 74 نفر از اعضا در جلسه حاضر 
بودند. برای تعیین رهبر نیز به دو سوم آراء نیاز بود. موافقان رهبری آقای خامنه ای قیام کردند. یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت اگر 5۰ نفر قیام کرده باشند، 
رأی آورده است. با شمارش آراء مشخص شد 81 درصد حاضرین، به رهبری ایشان رای داده اند. بعد از رأی گیری مرحوم آیت اهلل خزعلی گفتند: »تقریبا به اتفاق به ایشان 

رأی دادیم ولی خود ایشان به خودشان رأی نداد و تواضع کرد.« 
حضار تکبیر گفتند و خبرگان وظیفه ی تاریخی خود را به انجام رساند.

آقای مشکینی: خدا را شکرگزاریم که ختم به خیر شد... امیدوارم ان شاءاهلل رضایت حضرت بقیة اهلل االعظم )ارواحناله الفداه( را جلب کرده ایم... دنیای امروز 
ایشان را شناخته اند و می فهمند که یک فرد الیقی که از ابتدا با اسالم بوده و با امام بوده و قابل سازش با استکبار نبوده انتخاب شده است. باالخره امید دشمنان ما با 

این انتخاب به نظرم ان شاءاهلل به ناامیدی خواهد کشید.

روایتی مختصر از عصر چهاردهم خرداد 68 مجلس خبرگان رهبری

ماجرای یک انتخاب، که امید دشمنان را ناامید کرد


