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ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۸دی  ۱۳۹۶ﺗﻬﺮان ۱۲:۴۹

ﺳﻴﺎﺳﯽ

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﯿﺴﺖ؟
/۲۵آذر۱۳۸۹/

ﻣﺮاد وﯾﺴﯽ

ﻫﻤﮕﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در دﻓﺘﺮ او
ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن )ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺸﺎور ﻧﺰدﯾﮏ
وی ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮐﻨﺎر وی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺣﺠﺖا ﺳ م ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در
ﮐﻨﺎر اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی و ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم وﺣﯿﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،دو ﺗﻦ از ﻣﺸﺎوران ﻧﺰدﯾﮏ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان.
اﻣﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذ را در دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی دارﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺖا ﺳ م ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وی رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ :آﻗﺎی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻬﺮهای ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻬﺮهای ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﺠﺎﻟﺲ رﺳﻤﯽ.
ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ :از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺶ و وزارت اﻃ ﻋﺎت ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮ
ﺣﺠﺖا ﺳ م ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در دﻫﻪ  ۱۳۶۰از ﻣﺴﺌﻮ ن
دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺶ ) (۲و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺤﻤﺪی ریﺷﻬﺮی در وزارت اﻃ ﻋﺎت ﺑﻮد(۳) .
وی ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﻓﺮدی ﮐﻢﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد رﻗﯿﺐ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان راه ﯾﺎﺑﺪ.
آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی و رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﺪی
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از آن رو در اوج ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ
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راﺳﺖﮔﺮا ﯾﺎ ﭼﭗﮔﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﺘﺮ ِآﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(۴) .
اﻣﺎ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎ ن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ اول دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﻧﮕﺎه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ اﯾﺮان
وی ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮ
ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺳﻨﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ارﺷﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺖ
ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ارﺷﺪ اﯾﺮان ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ذﮐﻮر آﻧﻬﺎ و
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪ دوم وی ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ رﻫﺒﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن ﻫﻢ درﺳﺖ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف و ﻋﻠﯽ رﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﺻﻮلﮔﺮا ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻ حﻃﻠﺐ )ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۸۸وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ﺟﺪای از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهای درﺑﺎره آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺳﻮال ﻣﻬﻢﺗﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎوران وی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﺠﺖا ﺳ م اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی و وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ.
اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی ،راﺑﻂ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺻ ﺣﺎت
در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻓﻌﺎ ن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺼﺪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه آﻧﻬﺎ اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺳﺮان
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اﺣﺰاب ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣ ﻗﺎت و ﻣﺬاﮐﺮه و راﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﻌﺎ ن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮ وی را ﺗﺮﺟﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﺑ غ
ﮐﻨﺪ ،اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی آورﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻮد(۵) .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻤﺪان ،از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺮان ﻓﺮو رﻓﺖ ،اﯾﻦ اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﯿﻐﺎم داد در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او آن ﻗﺪر ﻗﺪرت داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ و ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ آزاد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮد ﭼﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺮای او رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﻮرد(۶) .
در واﻗﻊ اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزارت اﻃ ﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اداره ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای داﺷﺖ دورهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻓ ﺣﯿﺎن ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻃ ﻋﺎت ،و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﻌﺎون دﯾﮕﺮ وزارت
اﻃ ﻋﺎت ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ وزارت اﻃ ﻋﺎت را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
دورهای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻃ ﻋﺎت ﻣﻮازی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی در ﺑﯿﺖ ِآﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﯾﻦ دوره را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﺪرت در دوره آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﺘﺮل و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ.
در ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﺘﺮل ،در دوره آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻ حﻃﻠﺒﺎن در ﭘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯽ رواﺑﻂ ﻗﺪرت و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﯾﺎروﯾﯽ دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای
ﺑﺎ اﺻ حﻃﻠﺐﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ روﯾﺎروﯾﯽ اﻃ ﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮد ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﯾﻦ دوره
ﯾﮏ ﻓﺮد اﻃ ﻋﺎﺗﯽ )اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی( ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺑﺤﺚ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ
زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻃ ﻋﺎﺗﯽ درﺻﺪد ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
دوران ﺑﺮآﻣﺪن وﺣﯿﺪ در ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی
اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﻓﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ اﺻ حﻃﻠﺒﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﻧﺎم اﺻﻐﺮ
ﺣﺠﺎزی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.
اﻧﺪکاﻧﺪک ﻫﻤﮕﺎن از وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺳﻤﺖ رﺳﻤﯽ وی در دﻓﺘﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای
اﻋ م ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﺟﺮاﯾﯽ رﻫﺒﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻧﺎم وﺣﯿﺪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۳۷۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﺷﺮوع رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺳﺎل  ۱۳۸۴در اﮐﺜﺮ ﻣ ﻗﺎتﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای
وﺣﯿﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﻫﺒﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ  ،۱۳۸۸و ﭘﯿﺶ از اﻋ م ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ وﺣﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻓﺎﺗﺢ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺳﺖ(۷) .
در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ وﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎما ﺧﺘﯿﺎر رﻫﺒﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﻗﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺣﻀﻮر وی درﺟﻠﺴﺎت دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذ وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در دورهای ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ از آن ﺑﻪ دوران اوجﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﮔﺮاﯾﺶ )ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﺰی ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ در اﯾﻦ دوره ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
زﻣﺎﻣﺪاران دوﻟﺖ در زﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺻﺪد ﮐﻨﺘﺮل اﻃ ﻋﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد،
در دوره آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﭼﻮن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﯿﺖ آﻗﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺖا ﺳ م ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در دﻓﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه از آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺟﻤﻊ  ۱۱۰ﻫﺰار ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و
اﺻﻐﺮﺣﺠﺎزی ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و اﯾﻦ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ اﺻﻐﺮ
ﺣﺠﺎزی در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دﯾﺪارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮد ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﮐﻤﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﯿﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻣﺎ ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﺣﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻮازن ﻗﺪرت در راس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روﻧﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از
ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ از زاوﯾﻪ دروازهﺑﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ و اﻃ ﻋﺎت ﺑﺮای رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
4/6

https://www.radiofarda.com/a/f2_iran_khamenei_house_ofﬁce_vahid_mojtaba_golpayegani_hejazi_most_powerful/2250346.html

ر

د در

آ ا

ای

؟

1/18/2018

اﻃ ﻋﺎت از ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .دوم ﺑﺤﺚ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ و رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
در دوره آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﻃ عرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﺳﻮم ﺑﺤﺚ
)ﺗﻌﯿﯿﻦ( ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐ ن )ﻧﻈﺎم( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻃ ﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ
اﺻﻐﺮ ﺣﺠﺎزی ﯾﺎ وﺣﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ و اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ذیﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ:
 -۲اﯾﻦ دوره ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺠﺖا ﺳ م ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
دﻓﺎع.
 -۳رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪی ریﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺧﺮداد ۱۳۸۳
 -۴ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯿﺮدار ،ﭼﺎپ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﯽ ،آذر ۱۳۸۴
 -۵ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ ﺑﺮای
ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
 -۶ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﯾﮑﯽ از ﻫﻢﺑﻨﺪان ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد
وی ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ذﮐﺮ ﻧﺎم او ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 -۷ﺧﺎﻃﺮات اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻓﺎﺗﺢ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۱۳۸۸
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