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ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی در ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪه رأی داد ،و در  ۱۹آﺑﺎن ۱۳۶۴ﻣﺎدهی
واﺣﺪهی زﯾﺮ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
ﻗﺴﻤﺖ اول از اﺻﻞ  ۱۰۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺻﺎﺋﺐ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی إﺧﺒﺎر از اﻣﺮ واﻗﻊ ﺑﻮده ﻧﻪ اﻧﺸﺎء و ﻧﺼﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺸﺎن از ﺳﻮی
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺻﺪر اﺻﻞ  ۱۹۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺻﺎﺋﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟ اﯾﻦ
ﺑﺎب در ﻣﻘﺎم اراﺋﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۵۸آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ
دوازده ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ:
ﺷﺎﻫﺪ اول .رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.
دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻄﺎی ﻟﻘﺐ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪی ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺼﺐ وی ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺣﺎدﺛﻬﺎی رخ دﻫﺪ ،اﻣﺮ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻬﺎرم ارﺟﺎع اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻘﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،و ﻧﯿﺰ ارﺟﺎع
ﺟﺮﯾﻤﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﯾﺮ ،و ارﺟﺎع ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻏﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن.
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻨﺠﻢ واﮔﺬاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی.
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺮدن ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻀﺎﺋﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﻪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر،
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب( ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﻀﺎت و ﺣﮑﺎم ﺷﺮع
دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب ،اﺣﺮاز اﺟﺘﻬﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب را در ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺪام و ﻣﺼﺎدره اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ،
و ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻋﻔﻮ آﻧﻬﺎ.
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ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﻪی اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۶۷ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی .از ﺳﻮی

آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪ و ﻗﻀﺎت و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺤﻮل
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺸﺘﻢ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اواﯾﻞ دی  ۱۳۶۰ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻬﻢ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و در ﺣﮑﻢ ﻃﺎﻫﺮی
ﺧﺮمآﺑﺎدی رﺳﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺷﺎﻫﺪ دﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع در ﻫﯿﺄت ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از
رﻫﺒﺮی ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎزدﻫﻢ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از اﺑﺘﺪای ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۶۳ﻋﻀﻮ ﺛﺎﺑﺖ و رﺳﻤﯽ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪی ﺳﺮان ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ دوازدﻫﻢ ﺧﺒﺮ دﯾﺪار ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪه ،از ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﻫﻢ ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻠﻮل ﺳﺎل ﻧﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﺣﺪاﻗﻞ از ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۶۰ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎرهی رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪهی
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ» :اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺧﺒﺮﮔﺎن و رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ) «(۱۳۶۲-۷۰ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی اوﻟﯿﻦ دورهی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ،ﺻﺪ روز آﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ زﻣﺎﻣﺪاری ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ
ﭼﻬﺎرم* ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻞ  ۱۰۷و  ۱۰۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از
ﺳﻨﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪهی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎب دارد .ﻋﻨﻮان ﺑﺎب اول ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﻧﻬﻀﺖ )از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی( ﺑﻮد ،و ﻋﻨﻮان ﺑﺎب دوم
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)ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ( ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﻧﻈﺎم )از ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺗﺎ ﺗﯿﺮ  «(۶۴اﺳﺖ**.

اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
– ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
– ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
– ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
– ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ادارهی ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ اﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎﻻت آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﻬﻤﻦ ) ۱۳۵۷ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب( ﺗﺎ ﺗﯿﺮ )۱۳۶۴ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺑﺎرهی رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه( ﻣﺮور ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺧﺒﺮﮔﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ،و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ و
ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ در
اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﻧﻘﺪ آراء ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ***.
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺎب ﻃﯽ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﺚ اول و دوم اﺳﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ در ذﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ در آﺧﺮ.

ﻣﺒﺤﺚ اول .ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺳﺎل اول اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم )ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷ﺗﺎ دی  (۱۳۵۸در ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﺷﺮح
زﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد:
– ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
– ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
– ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
– وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ رﻫﺒﺮ

ﻣﻄﻠﺐ اول .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و در ﺣﮑﻢ ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ و
دﺳﺖﯾﺎر رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺿﻤﻦ ﺳﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﻘﺶ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
– ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۵۸
– ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب از ﻣﺮداد ﺗﺎ دی ۱۳۵۸
– ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از دی ۱۳۵۸
ﺑﺤﺚ اول .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۵۸
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،اﻋﻀﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب.
اﻟﻒ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،اﻋﻀﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﻨﺼﻮب آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۵۷ﺗﺎ  ۲۶ﺗﯿﺮ  ۱۳۵۹زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ادارهی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺮﮔﺰ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺧﺎﻃﺮات ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﻮرا
آﻣﺪه اﺳﺖ (۱) .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،و
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻮدهاﻧﺪ (۲) .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرا و
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ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪآن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﺑﻮد (۳) .اﻋﻀﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻬﺪی

ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﯾﺪا ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ (۴) .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻪ ادارهی ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و دﺳﺘﻮر
رﻫﺒﺮی ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﻨﺎزل اﻋﻀﺎء ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﯽداد و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن در زﻣﯿﻨﻪی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ ،راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎ و در ﻣﻮاردی ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪاﺟﺮا
درﻣﯽآﻣﺪ… اﻣﺎم ﺑﺮای ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ،ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎم اﻋﻀﺎ و ﻣﺤﻞ
ﺳﺮی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪاز ﭘﯿﺮوزی از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ّ
ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺧﻮدداری ﺷﺪ(۵) .
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب (۶) ،آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲دی  ۱۳۵۷اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس رأی اﻋﺘﻤﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ ،ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﮐﺐ از
ً
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا در
اﻓﺮاد ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻮرد وﺛﻮق
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﯿﮥ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ :اﻟﻒ ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ب ـ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ؛ ج ـ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ(۷) .
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ
اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدهی ﯾﮏ ،ﻫﺪف ﺷﻮرا :ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب … ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎدهی دو ،وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات :اﻟﻒ .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ دارای ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﺘﻤﻢ آن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ب .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم … ج .اﻋﻼم
رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .د .ﺗﻬﯿﻪی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ .ه .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اداری ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺌﻮن دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮر .و .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺻﻼﺣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر .ز.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﺎم در رواﺑﻂ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدام ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ….
ﻣﺎدهی ﺳﻪ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و ﻣﺮﮐﺰ آن :اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻮرا ﯾﺎزده ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرا و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻋﻀﺎی
ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻧﺪ… دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﻮرا در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(۸) .
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻮد .در ﺣﮑﻢ ﻣﻮرخ  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۵۷
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن وی ﺑﻨﺎ ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(۹) .
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷ﻋﻼوه ﺑﺮ ُﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ :ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ) ،(۱۰دﮐﺘﺮ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ) ،(۱۱دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﺪر ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺰتا ﺳﺤﺎﺑﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ (۱۲) .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،وزرا و اﻣﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪﺟﺎی اﯾﺸﺎن دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده ،ﻣﻬﻨﺪس
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ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐا ﭘﯿﻤﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ و اﺣﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ (۱۳) .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرای

اﻧﻘﻼب در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۵۸اﺳﺖ(۱۴) .
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در ﺣﮑﻢ ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺸﺎور رﻫﺒﺮی در ﮐﻠﯿﻪی اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب و آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر
دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۵۷
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻃﺒﻖ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از دور ﺑﻪ
ﻧﻈﺎرت و ارﺷﺎد ﺑﭙﺮدازد ) (۱۵ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار داﺋﻢ رواﻧﻪی ﻗﻢ ﺷﺪ.
ب .ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرهی ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم اﺳﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮد ،در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪی آری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .آن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ زﯾﺎد.
آﻧﭽﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ آن رأی ﻣﯽدﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد از آن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ زﯾﺎد ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ .ﻣﻦ از ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رای دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ(۱۶) .
اﯾﺸﺎن در ﻧﻔﯽ دﯾﮕﺮ أﺷﮑﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد :ﻣﻦ رأی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺪﻫﻢ ،و از ﺷﻤﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻪ رأی ﺑﻪﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ زﯾﺎد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻘﻂ ـ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﻧﻪ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪﺟﺎﺗﺸﺎن از ﺟﻤﻬﻮری دم ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ـ
ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻏﺮﺑﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﯾﺐ را ﺑﺎ ﻓﺮم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺒﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
اﺻ ً
ﻼ در اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﺳﻔﺮۀ آﻣﺎده ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ(۱۷) .
در دو ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻨﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮار ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را در اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺎن آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺟﻮاب
آری ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﻓﺸﺎری درﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻃﺎﻟﺒﻢ
ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رای ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رای ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ :اوﻻ ﺑﻪﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺮدم آزادی ﻋﻤﻞ در اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه و رای دادهاﯾﻢ،
و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺘﺮام و ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻏﻠﻂ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .راﺑﻌﺎ ﺑﻪﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ،و ﺧﺎﻣﺴﺎ آن آزادی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻋﻤﻼ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داده
اﯾﻢ(۱۸) .
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ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﺟﻤﻬﻮری

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ ،آری ﯾﺎ ﻧﻪ ) (۱۹ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ آن ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺑﻮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ در رﻓﺮاﻧﺪم ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و
اﻣﺎم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﺎده ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ در
اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ آن ﺑﻮد(۲۰) .
اﺷﺎرهی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﺖ :ﻣﺎدهی ﯾﮏ ،ﻫﺪف ﺷﻮرا :ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب …
ﺑﻪﻣﻨﺸﻮر اﺟﺮای اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان
اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎدهی دو ،وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات …:د .ﺗﻬﯿﻪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(۲۱) .
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭼﻮن اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﺤﻮه
اداره ﺷﻮرا و ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻠﯽ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﺘﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﺴﯽ از ﺟﻤﻊ ﻣﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاﻓﻊ آن ﻣﺘﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد (۲۲) .وی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده
ﯾﺎ ﻧﻪ.
ج .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ  ۸آﺑﺎن  ۱۳۵۷از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ رواﻧﻪی ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ و
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﻣﺤﻮر ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺸﺎن و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت زﻧﺪان و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺑﻮد (۲۳) .زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی
ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ:
آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭼﻮن در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آزادیﺷﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺬارده ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد (۲۴) .ﺑﻪرواﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﻃﺎب ﺛﺮاه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎی آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ(۲۵) .
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﺮداد  ۱۳۵۸ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ :در آن وﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﺒﻮد در
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻢ در ﻗﻢ ﺑﺎﺷﻢ (۲۶) .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد
اﻣﻮر ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را از ﻃﺮﯾﻖ وی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺸﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت آﻗﺎی
ﻣﻄﻬﺮی در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۵۸ﺷﻮرا را آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮد(۲۷) .
در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﭘﺲ از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻄﻬﺮی ﺑﯿﺶ از آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در آن اﯾﺎم ﮐﻤﺘﺮ اﺳﻤﯽ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ (۲۸) .ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت آﻗﺎی
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻧﺎم آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در  ۵ﻣﺮداد  ۱۳۵۸ﺑﺎ ﺣﮑﻢ
ﺷﻔﺎﻫﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺗﻬﺮان اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد (۲۹) .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮔﻞزادهی ﻏﻔﻮری و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اول
ﺑﻮدﻧﺪ(۳۰) .
ﺑﺤﺚ دوم .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب از ﻣﺮداد ﺗﺎ دی ۱۳۵۸
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﻣﺮداد ﺗﺎ دی  ۱۳۵۸در ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن
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اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .از دﻫﻪی ﺳﻮم آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۵۸اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در

ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در دﻫﻪی ﺳﻮم
آﺑﺎن  ۱۳۵۸ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از :ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ،
دوﻟﺖ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﺸﻮر را اداره
ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻗﻄﺐزاده ،ﺑﺎزرﮔﺎن ،رﺿﺎ ﺻﺪر ،ﻣﻌﯿﻦﻓﺮ و ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ (۳۱) .در اﯾﻦ دوره
ِ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی داﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در آن وﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﺒﻮد
در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻢ در ﻗﻢ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻬﺮان
ﺑﻮدم اﻣﺎم ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن اوﻻ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﺎر و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ]ﻣﻮرخ  ۱۹آﺑﺎن  [۱۳۵۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن از اﯾﺸﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدم:
ﭘﺲ از ﺳﻼم ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺖااﻻﺳﻼم ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻬﻤﺎ( ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ از اواﻣﺮ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
و وﺿﻊ ﻣﺰاﺟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و زﯾﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ،و ﻣﻦ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪام ﺣﺎﺿﺮم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
اﺳﺘﻘﺮار اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر در ﺗﻬﺮان ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ و در ﺟﻠﺴﺎت آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺳﻤﯽ را ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﻢ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺮا از ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺬور ﺑﺪارﯾﺪ.
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ورﻗﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،و ﺑﻮدن ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ در ﺟﻠﺴﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﯽدادم ،ﯾﮏ
ﺷﺐ ﻣﻦ ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،دﯾﺪم ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در آن وﻗﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺳﺨﻦﮔﻮ و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﻮد ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ،ﻗﻄﺐزاده ،ﺑﻨﯽﺻﺪر و
آﯾﺖا ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺟﺰو ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻫﻢ ﮐﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺒﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ“ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ده دوازده ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ!” ﮔﻔﺘﻨﺪ“ :آﺧﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟” ﮔﻔﺘﻢ“ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرم” ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ“ :ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮای ﻓﻼن ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ” ،ﻣﻦ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﻢ دادم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮐﺸﻮر آدم ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺤﻂاﻟﺮﺟﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻗﺤﻂاﻟﺮﺟﺎل ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﻞاﻟﺮﺟﺎل اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻬﻤﯿﺪه وﺟﻮد دارد آﺧﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در
ﭼﻬﺎرﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ(۳۲) .
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﻊآزاد از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻢ در دی  ۱۳۵۸ﺑﻪﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از دی ۱۳۵۸
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان در دی ) ۱۳۵۸ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ( ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ در
ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮان ارﮐﺎن
ﻧﻈﺎم ،در  ۲۶ﺗﯿﺮ  ۱۳۵۹رﺳﻤﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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در ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ُﻧﻪ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼب ﭘﺲ از رﻫﺒﺮی آن ﺑﻮده و در ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﺳﯿﺰده ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در ﻣﻮرد آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﺎدﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ:
اوﻻ اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ اﮔﺮﭼﻪ در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺸﺎن در ﺗﻬﺮان ،آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ رﺳﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺷﻮد،
اﻣﺎ وی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﻊآزاد در ﺟﻠﺴﺎت آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻃﻮل اﯾﻦ دوران ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ :آﺑﺎن ﺗﺎ
دی ۱۳۵۸
ﺛﺎﻟﺜﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده
اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ در اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎص و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺘﻨﻮع
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺗﻬﺮان و ارﺟﺤﯿﺖ ﺣﻀﻮر در
ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ،و دﯾﮕﺮی ﺻﺒﻐﻪی ﺷﺪﯾﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن و راﺟﺢ ﺑﻮدن روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ وی ﺑﻪاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر.

ﻣﻄﻠﺐ دوم .ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ ﺳﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﻘﺶ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
– ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
– رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ادارهی ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ
– اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ
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ﺑﺤﺚ اول .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۵۷ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد (۳۳) ،ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در
دوازده ﻓﺼﻞ و  ۱۵۱اﺻﻞ در ﺷﻮرای ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان )دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ( و ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪ(۳۴) .
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻪﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ دو
ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮ اول ﺑﻪﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻮد .اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪن ﮐﺸﻮر از دورهی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪدوره ﺛﺒﺎت ﺑﻮد (۳۵) .ﻧﻈﺮ دوم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪهی دادهﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻧﺎﻣﻪی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد (۳۶) .اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در اول ﺧﺮداد  ۱۳۵۸ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ اول را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
) (۳۷ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ .ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ رﺳﻤﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در  ۲۴ﺧﺮداد  ۱۳۵۸ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی از وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﻮد! )(۳۸
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﻮب اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب دو اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎره
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دو ﭘﯿﺎم ﻣﻮرخ  ۱ﺗﯿﺮ  ۱۳۵۸اﺳﺖ ) (۳۹اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪهی آن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﯾﺸﺎن در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ “وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻘﯿﻪ” ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﺧﻮد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وی
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻖ ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ادارهی ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻀﺎوت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮدن آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدود اﺳﺖ .وزرا،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺬﻫﺐ
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ اﺑﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪم و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ(۴۰) .
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آﻣﺪن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻢ و ﻟﺬا آﻣﺪم ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درس و ﺑﺤﺚ و ﺣﻮزه ﺑﺮﺳﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎره
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪ(۴۱) .
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ﺑﺤﺚ دوم .رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ادارهی ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺶ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن،
اﻫﻤﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ادارهی ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن.
اﻟﻒ .رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻮرخ  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۵۸اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ :آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی )ﺗﻬﺮان( ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺑﺎ  ۴۰رأی ،دﮐﺘﺮ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ )ﺗﻬﺮان( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﺎ  ۴۰رأی ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ آﯾﺖ )اﺻﻔﻬﺎن( ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺑﺎ ۲۴
رأی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد روﺣﺎﻧﯽ )ﺧﺮاﺳﺎن( و دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻀﺪی )ﮔﯿﻼن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۳۸و  ۳۷رأی اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ(۴۲) .
ﻗﺒﻞ از رأیﮔﯿﺮی اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻀﺪی ﻣﻨﺸﯽ ﺳﻨﯽ ﺟﻠﺴﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪهای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮﻟﻨﻨﺪ ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ،ﻧﯿﺎﺑﺖ رﯾﺎﺳﺖ ،دﺑﯿﺮ و دو ﻣﻨﺸﯽ داوﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮادران ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺪه
آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ]ﻣﺤﻤﻮد[ روﺣﺎﻧﯽ و
]ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ[ ﻣﻮﺳﻮی ]ﻗﻬﺪرﯾﺠﺎﻧﯽ[ ) (۴۳را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ]ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ[ آﯾﺖ را ﺑﺮای دﺑﯿﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ(۴۴) .
ﻋﺰتا ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻦ آﯾﺖا ]ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد[ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را
ﺑﻪﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ،و آﻗﺎی آﯾﺖا دﮐﺘﺮ ]ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ[ ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ،و آﻗﺎی اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ،و آﻗﺎﯾﺎن ]ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ[ اﮐﺮﻣﯽ و دﮐﺘﺮ ]ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ[ ﻧﻮرﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ(۴۵) .
ﺑﻪرواﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی :در ﻫﻤﺎن روز اول آﻗﺎی ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻓﮑﺮش را ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
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راﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ و آﻗﺎی ﺑﻨﯽﺻﺪر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون و ﺟﻠﺴﺎت را اﯾﺸﺎن اداره ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او
ﻧﮕﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪی ﺳﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ – در آن ﺟﻠﺴﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﺎدﻣﯽ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد – ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ داﺋﻢ رای ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ،آﻗﺎی ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن ﭼﻮن از ﮔﺮوه ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺑﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ را آﻗﺎی ﺑﻨﯽﺻﺪر اداره
ﮐﻨﺪ(۴۶) .
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ،ﻓﻘﺎﻫﺖ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺨﺼﺺ و اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ .ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﺮ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺖ ،و ﻧﻬﻀﺖ آزادی و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻀﺪی
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺖ و ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن دوم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ب .اﻫﻤﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و در واژﮔﺎن آن دوران – ﻧﻈﺎم ﻣﮑﺘﺒﯽ – ﭘﺲ از رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
دﯾﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺎﮐﻠﻪی ﺗﺪﯾﻦ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮت .ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺧﻮاﻧﺶ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﺳﺖ .در
ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻨ ِّﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﭼﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان در آن دوران رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وزﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ :آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ،ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻟﻄﻒا ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﯿﺮازی،
ﻋﺒﺪا ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻧﮕﺠﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﺎﻫﺮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮاﺳﺪا ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ
از ﻓﻘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﻋﺪاد ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وزﻧﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻗﻢ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ
و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻼد ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان زﺟﺮﮐﺸﯿﺪهای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﻋﻀﻮ آن
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺎﻫﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻣﺘﯿﺎزی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻓﻘﻬﺎی ﺧﺒﺮه از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و آن ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .اﻗﺪم ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﻬﺮی و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻄﻬﺮی ﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۵۸ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﻗﺎن ﺗﺮور ﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺪرﺳﻪی آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ درﺧﺸﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﻠﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﺮاﺑﻬﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﭘﺲ از رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن
ﺳﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ.
ج .ادارهی ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن
اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ و ادارهﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺒﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻤﺘﯽ
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد .ادارهﮐﺮدن ﭼﻨﺎن ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ در اﻣﺜﺎل آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و اﮐﺜﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای ادارهی واﻗﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
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ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮدان اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و رﺋﯿﺲ اﮐﺜﺮ ﺟﻠﺴﺎت آن آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ

رواﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ﺷﺪم رﺋﯿﺲ و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪ را آﻗﺎی
ﺑﻬﺸﺘﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺟﻠﺴﻪ را اداره ﻣﯽﮐﺮدم(۴۷) .
اﯾﺸﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻄﻘﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادارهی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ
ﺳﭙﺮد :ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ و ﻣﻮﻗﺘﺎ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ را اداره ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن اﻵن در ﻣﺘﻦ ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را وﻇﯿﻔﻪام ﻫﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ (۴۸) .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ:
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا ﺑﻬﺸﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ را اﯾﺸﺎن اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اداری ،در ﺿﻤﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻟﺖ داﺷﺘﻢ و در آن
ﻣﺪت اداره ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم(۴۹) .
از  ۶۷ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن  ۵۰ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اداره ﺷﺪه و  ۸ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ
رﺋﯿﺲ و  ۸ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو اداره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ٪۸۰و ﺳﻬﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۱۹ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ(۵۰) .
د .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن
در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ از ﻣﯿﺎن  ۱۱داوﻃﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ:
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ  ۵۶رأی ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ  ۴۹رأی ،ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری ﺑﺎ  ۴۵رأی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ ۳۶
رأی ،و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ  ۳۱رأی (۵۱) .زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن روزﻫﺎی  ۲۸و  ۲۹ﻣﺮداد  ۱۳۵۸ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪی داﺧﻠﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻫﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﮔﺮوه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ده ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن )ﮔﺮوه( ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻮد(۵۲) .
اﯾﺸﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﻴﺴﻪی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
) (۵۳ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن در ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ادارهی اﮐﺜﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﯾﮑﯽ از دو دﻟﯿﻞ ذﯾﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ :دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ در زﻧﺪان
ﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﻣﺜﺎل آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دوم ﻓﺎرغ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ دوران ﻣﺒﺎرزه اﯾﺸﺎن از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﮑﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺪ ،اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻟﯿﻞ
دوم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :اوﻻ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و
از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻓﻀﻠﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺼﯿﺐ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﺸﺎن اﮔﺮﭼﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻮده ،و ﮔﺮداﻧﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎ اﯾﺸﺎن در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺰء ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .راﺑﻌﺎ اﯾﺸﺎن از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم .اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺪاﻓﻊ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده ،و اﮔﺮ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮑﻼی داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ
آﯾﺖ از ﯾﮏﺳﻮ ،و ﺗﻼﺷﻬﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺑﻬﺸﺘﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن آن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ
اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد (۵۴) .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺟﻠﺴﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﮐﻠﯿﺎت
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
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آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺻﻼ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻼک آن ﻣﺴﺌﻠﻪی
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل اﻋﻠﻢ اﺗﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻫﻢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺻﻼ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ (۵۵) .در آن زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪی وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪی ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎور داﺷﺖ .ﺑﺮای وی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ و رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮد .در آن
زﻣﺎن در وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،اﯾﺸﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﺼﺐ )ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب( ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮا )ﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا( ،و وﻻﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻓﻘﯿﻪ )ﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ( ﺑﻮد (۵۶) .اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺗﮏﺗﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد(۵۷) .
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در رﺳﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد :از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻣﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻢ ﯾﮑﯽ اﺻﻞ دوازدﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﯾﮏﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ از رﺟﺎل دارای ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ (۵۸) .ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ در ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺠﺎل و ﻣﻘﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم .اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﻪ ﺑﺤﺚ زﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺼﺐ ﺑﻪاﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ،ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ،اﺳﺘﻌﻔﺎ از اﻣﺎﻣﺖ
ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ،و ﺧﺎﺗﻤﻪای در اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﻗﻢ.
ﺑﺤﺚ اول .ﻧﺼﺐ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی رﺳﻤﯽ از  ۵ﻣﺮداد  ۱۳۵۸ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﻪ ،اﯾﺸﺎن
در  ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۵۸دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .دو روز ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ
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ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۵۸آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان

ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ:
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼم ،ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺎ را
ﺳﻮﮔﻮار ﮐﺮد .ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﻫﻤﮥ ﻣﺎﺳﺖ؛ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ـ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪی ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ـ ﺑﺮای دژ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ آن ﻓﻘﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎﺳﺪار آن ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮدم .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ـ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪﺗﺮ و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد .ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﯾﮏ ﻧﻤﺎز ﻋﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪی ﮐﻪ دارد ،ﺑﺮای ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻣﺤﮑﻢ و در
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ آن ،ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺧﺎﺋﻨﺎن و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﻣﻔﺴﺪان ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮد .از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ دوام ﻧﻬﻀﺖ و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم .روﺣﺎ ّ اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ )(۵۹
اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﭘﺎﯾﺘﺤﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﻄﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺼﺎف ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را در ﺗﻬﺮان ﻧﺪاﺷﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮاز اول داﺷﺖ،
ﺷﮑﻮه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺗﺪاوم ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ،ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ُ
در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻫﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺗﻮان ﭘﺮﮐﺮدن آن ﺧﻼء را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ – وﻟﻮ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ – ﺑﺮای اﻓﻀﻞ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ واﻗﻒ ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﺑﺎ اﻟﻘﺎب ﻣﺠﺎﻫﺪی ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد .ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯽﻗﺪر از آن زﻣﺎن ﻟﻘﺐ ﺧﺎص آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﺪ .اﻣﺎﻣﺖ
ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد اﻗﺪم ﺧﻮد ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ دوم .ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﻫﻔﺘﻪ از  ۲۳ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ  ۲۱دی  ۱۳۵۸ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد .ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻨﺖ رﺳﻮلا )ص( و ﺳﯿﺮهی اﺋﻤﻪ )ع( ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ،
ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ارﺗﺠﺎﻻ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ آﮐﻨﺪه از ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و درس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻟﻔﺎﻇﯽ ،ﺳﺨﻨﻮری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ادﺑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .وی در
ﺿﻤﻦ ﺷﺶ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﯿﺰ آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ (۶۰) .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن،
ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﺳﻤﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ  ۲۳و  ۳۰ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۵۸ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ رأی ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رأی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و إﺷﺮاف آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪدﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در رأس ﻣﺨﺮوط و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻋﻠﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رأس ﻣﺨﺮوط اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد اﻫﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ،و اﻻ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮدم از اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
از اﻧﺘﺨﺎب رأس ﻣﺨﺮوط وی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﭘُ ﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رأس ﻣﺨﺮوط ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼمﺷﻨﺎس ﻣﺘﻘﯽ
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آﺷﻨﺎ ﺑﻪزﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻢ او ﻣﻼک اﺳﺖ ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل

ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﻼم را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻗﺪم ﻫﻢ اﮔﺮ از اﺳﻼم دور ﺷﺪ ﮐﻨﺎرش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ(۶۱) .
اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی  ۶ﻣﻬﺮ ۱۳۵۸ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داد .در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ دو ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  ۹آذر  ۱۳۵۸را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺷﮑﺎﻻت ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آن – ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﻋﮑﺲ اوﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و دوﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد – اﺧﺘﺼﺎص داد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی
ﻣﻮرخ  ۲۳آذر  ۱۳۵۸ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ:
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﻘﻦ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺰاﯾﺎ دارد و ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺘﻤﻢ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮش ﻣﺘﻤﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻄﯽ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ،رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﻋﻤﺎﻣﻪ در آن ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺎﯾﻔﻪای
و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ،اﯾﻦ ﮐﺠﺎﯾﺶ
اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ؟ )(۶۲
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم .اﺳﺘﻌﻔﺎ از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳دی  ۱۳۵۸در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪآﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻔﺮط دارم ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
و ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﻠﻤﯽ اداﻣﻪ دﻫﻢ ﻟﺬا از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻗﺎﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ادام ا ﻇﻠﮑﻢ ) (۶۳در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان در ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﮔﻞزادهی ﻏﻔﻮری را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ (۶۴) .وی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻮهی
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ رأی ﻣﻨﻔﯽ داده ﺑﻮد (۶۵) .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی“ :آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ ﭼﻮن رﮐﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ” ) (۶۶آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد(۶۷) .
وی در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻰ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎى ﺧﺎﻣﻨﻪاى را ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ داﻧﺴﺘﻢ و او را اﻧﺘﺨﺎب
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺎﺑﻪ ّ
ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ و رﮐﻦ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ،دو ﺧﻄﺒﮥ آن اﺳﺖ؛ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎى
دﯾﮕﺮى ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮى وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎى ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺧﻄﺎﺑﻪ از دﯾﮕﺮان
ّ
ﻣﺴﻠﻂﺗﺮﻧﺪ… ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﮥ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺎن و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدم ﮐﻪ رﮐﻦ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى آن
اﺳﺖ و آﻗﺎى ﺧﺎﻣﻨﻪاى ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮدى ﻓﺎﺿﻞ و ﺧﻮﺷﻔﮑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ .و
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻤﻞﮐﺮد اﯾﺸﺎن در دو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻮق – ﯾﻌﻨﻰ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراى اﻧﻘﻼب و اﻣﺎﻣﺖﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان – اﺟﻤﺎﻻً
رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان را ﮐﻪ ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه
دﻋﻮت ﺑﻪ وﺣﺪت و ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﮔﺎه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ(۶۸) .
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای را درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ ،ﺑﺼﯿﺮت و ﻋﻤﻖ در ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ ،و اﺳﺘﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ آﻗﺎی ﮔﻠﺰادهی ﻏﻔﻮری ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻄﺒﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﻧﺮدﺑﺎن
ﺗﺮﻗﯽ او ﺷﺪ.
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ﺧﺎﺗﻤﻪ .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﻗﻢ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از  ۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۵۹اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻪ را در ﻗﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد :ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﻗﻢ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا
]ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ[ اراﮐﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن در اﺛﺮ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺣﻮم
اﻣﺎم ،ﻣﻦ و آﯾﺖا ]ﻋﻠﯽ[ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻨﺎوب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﻗﻢ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻦ و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ (۶۹) .اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی اﯾﺸﺎن در
ﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل )ﺗﺎ  ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۶۰ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ(۷۰) .
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ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻬﺎرم .وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ رﻫﺒﺮ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اوﺻﯿﺎی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴اﺧﺘﺼﺎص دارد ،و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب،
دوﻣﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و اﺑﻼغ وﺻﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ رﻫﺒﺮ در وﺣﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ.
ﺑﺤﺚ اول .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹دی  ۱۳۵۸آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺻﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ) (۷۱ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻗﺒ ً
ﻼ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮای اﻣﻮر اﯾﺮان ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم را وﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدم .اﯾﻨﮏ ﮐﻪ
در ﻗﻢ ﻫﺴﺘﻢ وﺻﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮدم ،و وﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادم ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺘﺎﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،اﺧﻮی
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﮑﺮم و ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺘﺎﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻬﻤﺎ ـ را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر،
وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺧﻮدم و آﻗﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ان ﺷﺎءا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(۷۲) .
در وﺻﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ دو ﻧﻔﺮ وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ رﻫﺒﺮی در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮادر اﯾﺸﺎن آﻗﺎی
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و دﯾﮕﺮی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ وﺻﺎﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ ،وﺻﺎﯾﺖ آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در اﻣﻮر وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪی اﯾﺮان ﻟﻐﻮ و وﺻﺎﯾﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺧﺎرج از اﻗﺮﺑﺎی ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ دوم .دوﻣﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوﻣﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام  ۱۴۰۳ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﻮم آﺑﺎن  ۱۳۶۱اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺻﯿﺖ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ رﻗﻢ
و ﺑﻌﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۷
ّ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ :ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ورﺛﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﺻﺒﺮ و ﺛﺒﺎت در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
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ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺸﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﻋﺮاض از زﺧﺎرف دﻧﯿﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ اﯾّ ﺪه ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ ـ را وﺻﯽ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻗﺮار دادم .و آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ
ً
ﺷﺨﺼﺎ در ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻨﻬﺎ وﺟﻬﯽ ﻧﺪارم ،و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ۱ :ـ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻏﯿﺮﻫﻤﺎ اﺳﺖ ،وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ورﺛﮥ ﻣﻦ در آﻧﻬﺎ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺎب
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ ـ اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﺎدﺛﻬﺎی رخ دﻫﺪ ،اﻣﺮ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(۷۳) .
اﯾﻦ وﺻﯿﺖ در ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ وﺻﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ) ۲۹دی  (۱۳۵۸ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ :اول در اﯾﻦ وﺻﯿﺖ وﺻﯽ اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در وﺻﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻮد .دوم .در وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ اﺳﻢ ﺑﺮادرش ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﯾﺸﺎن در اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮم آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ .ﭼﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ
در اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﻌﺪی ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖُ ،ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ وﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم .اﺑﻼغ وﺻﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ رﻫﺒﺮ در وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺸﮑﺎران ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﻤﺎم وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری
ﺷﻤﺎرۀ  ۵۰۰آن ﺷﻌﺒﻪ ]ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ـ ﺷﻌﺒﮥ ﺟﻤﺎران[ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦﺟﺎﻧﺒﺎن ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻧﻌﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
رﺣﯿﻤﯿﺎن وارﯾﺰ ﻣﯿﺸﻮد ،اﻋﻢ از وﺟﻮه ﻧﻘﺪی ،ﭼﮑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ،ﭼﮑﻬﺎی ﻋﺎدی ،ﺳﻔﺘﻬﻬﺎ و ﺣﻮاﻟﺠﺎت و ﻏﯿﺮه
ﻫﻤﮕﯽ از وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖا ّ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪروحا ّ ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﻣﺪّ ﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ ـ و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺑﺮای
ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺘﺎ ّ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ داﻣﺖ
اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ ـ ؛ و ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ﺑﺮ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﺎری از اﯾﻦ وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ورﺛﮥ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽرﺳﺪ… .ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﻗﻮم ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ۱۴ .رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۴۰۳روحا
اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ )(۷۴
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻀﻮن وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ آﺑﺎن  ۱۳۶۱اﺳﺖ ،و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی
وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ رﻫﺒﺮی در وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ۶ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۸وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺻﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه ﺑﻪآﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۸در اﺑﻮاب ﺑﻌﺪی ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺒﺤﺚ اول
وﺿﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻘﺎط زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﺳﺖ:
ﯾﮏ .در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی )اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۵۸و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﺷﻬﺮﯾﻮر  (۱۳۵۸در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺶ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
دو .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﺗﻬﺮان )آﺑﺎن ﺗﺎ دی (۱۳۵۸
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۲ﻣﺮداد  ۱۳۵۸ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻣﻨﺘﻈﺮی،
ﮔﻠﺰادهی ﻏﻔﻮری ،ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻋﺰتا ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر .رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻓﻀﻠﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺼﯿﺐ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﺪ ) ۲۸ﻣﺮداد  (۱۳۵۸اﯾﺸﺎن اﮔﺮﭼﻪ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻮده ،و ﮔﺮداﻧﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺞ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻮل وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ
ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺰء ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺶ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی دوﻣﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻮرخ ۲۱
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۵۸اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻫﺪی ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .وی ﻫﻔﺪه ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی وی آﮐﻨﺪه از ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﻪدور از ﻟﻔﺎﻇﯽ ﺑﻮد .او ﻃﯽ ﺷﺶ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﻔﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ) ۲۴آﺑﺎن  (۱۳۵۸و ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ) ۱۱و  ۱۲آذر  (۱۳۵۸آﻗﺎی
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ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳دی  ۱۳۵۸ﮐﺘﺒﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ

ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
ﻫﺸﺖ .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در  ۲۹دی  ۱۳۵۸ﺑﺎ ﻟﻐﻮ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺑﺮادرش آﻗﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ُﻧﻪ .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳آﺑﺎن  ۱۳۶۱وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد را آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﺎدﺛﻬﺎی رخ دﻫﺪ ،اﻣﺮ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﮑﺘﻮب آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﺳﺖ.
ده .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در آﻏﺎز دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دو ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ )رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان( ،ﺑﺎ دو ﺳﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی ﻗﻢ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزهی
ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ:
)*( ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮏﺧﺎﻧﻪی روحاﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﻈﺎرت درﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪهی ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺑﺮ رﻫﺒﺮی ،اﻋﻼم ﺧﻄﺮ رﺧﻨﻪی ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺎم ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۳ :ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱ ،آﺑﺎن و ۱۰
آذر  ۱۳۹۴ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻧﺎﯾﺐ ﺣﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮی.
)**( ﺑﺎب اول ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ در دی و ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﻫﺠﺮت از ﻋﺮﻓﺎن و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل ،ﻣﺒﺎرز اول داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﻧﻬﻀﺖ )از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی(
ﻋﻨﺎوﯾﻦ دو ﺑﺎب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎب ﺳﻮم .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه )ﺗﯿﺮ
– آﺑﺎن (۱۳۶۴؛ ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی )از آﺑﺎن  ۶۴ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ (۶۸
)***( ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ) (kadivar mohsen59@gmail comوی را ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺒﺤﺚ اول:
) (۱ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺟﻠﺪ  ،۲۴اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
) ،(۳ص  ۷۳ﺗﺎ ۱۲۸؛ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص  ۱۲۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ؛
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ۳۱ﺗﯿﺮ ۱۳۵۹
) (۲ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ۴اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۸در داﻧﺸﮕﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﯿﻬﺎن ۵ ،اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۵۸ص۲؛ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۱۲۲-۱۲۳
) (۳ﺑﻬﺸﺘﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ۳۱ﺗﯿﺮ ۱۳۵۹
) (۴ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اوﻟﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﻬﺮی ،رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﻬﺪوی
ﮐﻨﯽ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﺷﺮوع روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﻓﺮاد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ …
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﺎم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .وی ﻗﺒﻼ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرا اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
) (۵ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص ۱۲۵ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ج ،۲۴ص۷۹
) (۶آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ  ۱۴آﺑﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد) .ﺻﺤﯿﻔﻪی
اﻣﺎم ،ج ۴ص ،۳۰۷ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ  ۴ذﯾﺤﺠﻪ  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ( اﯾﺸﺎن در ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ  ۱آذر  ۱۳۵۷در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﯾﮑﯽ
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ازﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻣﺠﻤﻌﯽ از رﻓﻘﺎی
ﺑﺎاﻃﻼع روﺷﻦ ﻃﺮح و ﺑﯽ درﻧﮓ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻧﻔﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ:
» ۲ﻟﯿﺎﻗﺖ اداره ﯾﮏ وزارتﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ…  ۶از ﻃﺒﻘﻪی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
)ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ،ج ۵ص ۱۵۱۷ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ ﻣﺤﺮم ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ(
) (۷ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ،ج ۵ص ،۴۲۶-۴۲۸ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم.
) (۸اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺨﺶ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ،۵۰ص ۵۵۷-۵۵۹ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دﻫﻪی آﺧﺮ دی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی اول ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۵۷
ﺑﺎﺷﺪ.
) (۹ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ،ج ۶ص۵۴-۵۵
) (۱۰آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺟﺰء ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .رواﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی :در ﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻮد؛ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺧﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ
ﺧﻮب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان؛ در آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ﻫﻢ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص(۴۲۶؛ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﻬﺸﺘﯽ :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺴﺘﻪی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﻧﻔﺮی ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ از روﺣﺎﻧﯿﻮن آﯾﺖا ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ) .اﻃﻼﻋﺎت ۳۱ ،ﺗﯿﺮ (۱۳۵۹
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ وی را ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اوﻟﯿﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺖا ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و
آﯾﺖا ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرا درآﻣﺪﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺤﺜﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎرزات در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺮان و ﻗﻢ ،روی ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن در ﺗﻬﺮان
ﺿﺮوریﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ) .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص(۱۲۴؛ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺎم
ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ج ،۲۴ص(۷۹
) (۱۱ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﯾﺰدی را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ(
) (۱۲ﻧﺎم ﻋﺰتا ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن آﻣﺪه اﻣﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد) .ﭘﯿﺸﯿﻦ(
) (۱۳ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺧﺎرج ﺷﺪن وزرا از ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻗﻄﺐ زاده ،ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻮﺳﻮی ،دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن و ﺟﻼﻟﯽ را وارد ﮐﺮدﻧﺪ) .ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ( وی ﻧﺎم ﺣﺒﯿﺒﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی )ص (۴۲۷اﺳﻢ وی آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﺷﻮرا ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص۲۸۹-۲۹۰
) (۱۴اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در ﻣﺮداد  :۱۳۵۸ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،(۵۸ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ،
ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻗﻄﺐزاده ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﭘﯿﻤﺎن و ﺟﻼﻟﯽ.
) (۱۵ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص۲۲۵
) (۱۶ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ،ج ۶ص۲۶۵
) (۱۷ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج ،۶رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻢ.
) (۱۸ﮐﯿﻬﺎن  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۷اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رأی ﻣﺜﺒﺖ داد :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره
ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮال ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد وﻟﻮ ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس آزادی ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺪهای از وزرا آﻧﺎن ﻋﺬرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻫﻨﮕﺎم
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن و ﺷﻤﺎرش آراء ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز در رای ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ
ﭼﻮن از ﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ آنرا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت رای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا اﻣﺮوز رای ﺧﻮد را ﻣﯽ دﻫﻢ) .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در زﻣﺎن رأی ،ﮐﯿﻬﺎن ۱۱
ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۵۸
) (۱۹ﮐﯿﻬﺎن  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۵۷
) (۲۰ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ ،ص ۹۲اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن ج ۲۳درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
) (۲۱ﻣﺎده ﯾﮏ و ﺑﻨﺪ دال ﻣﺎده دو .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺨﺶ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ،ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ،۵۰ص ۵۵۷و ۵۵۸
) (۲۲ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۲۴۹
) (۲۳س :ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﻘﺪر در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﺪ؟ ج :ﻣﺤﻮر ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن وﻗﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای اﻣﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدم ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت زﻧﺪان و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و رﺟﻮی را ﺑﺮای اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻢ ،ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪم را ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﻟﻪ
آن زﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻓﻘﻂ در وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن
)آﻗﺎی ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ( ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوﯾﺪ و آﻗﺎی ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻻﺑﺪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻮن اﻣﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
را ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ۱ص(۴۲۱
) (۲۴ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺟﻠﺪ  ،۲۴اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ) ،(۳ص۷۷
) (۲۵ﻣﻨﺘﻈﺮی ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ،ص ۳۹س :ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در دﯾﺪارﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در آن زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ ج :در ﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻮد؛ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺧﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان؛
در آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ﻫﻢ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻨﺪ.
)ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص(۴۲۶
) (۲۶ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۴۲۷
) (۲۷در آن وﻗﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﻮد ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی،
ﻗﻄﺐ زاده ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و آﯾﺖا ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺟﺰو ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص(۴۳۰
) (۲۸در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن اﯾﺎم ﺑﻌﺪ از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺧﺒﺎر آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻏﯿﺮﻣﺮﺟﻊ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهی ﺟﺮاﯾﺪ اﺳﺖ .اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی وی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﺪق در اﺣﻤﺪآﺑﺎد ) ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ،(۱۳۵۷در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب ) ۲۰اﺳﻔﻨﺪ  ،(۱۳۵۷ﻫﯿﺄت ﻣﯿﺎنﺟﯽﮔﺮی در ﻗﻀﯿﻪی ﮐﺮدﺳﺘﺎن
)ﻓﺮوردﯾﻦ  ،(۱۳۵۸و دﻓﺎع از ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۵۸از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی آن اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۸ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهی روﺣﺎﻧﯽ در رادﯾﻮﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﺸﻬﻮر وی در  ۹و
 ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۸ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ.
) (۲۹ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺒﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان در ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﯾﺸﺎن
ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺻﺤﯿﻔﻪ ج ۹ ،۹ﻣﺮداد  (۱۳۵۸ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻢ
اﻻن ﮐﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
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ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻬﺮان اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم آوردم ،ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﻌﺪا ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻬﺮان ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص(۴۴۲-۴۴۳
) (۳۰ﺗﻌﺪاد آراء :ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻋﻼﺋﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۵۵۱رأی ) ،(٪۷۹/۳اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۵۲
ﻫﺰار و  ۸۱۶رأی ) ،(٪۶۹/۴ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۶۱ﻫﺰار و  ۴۲۳رأی ) ،(٪۶۵/۸ﻋﻠﯽ ﮔﻞزاده
ﻏﻔﻮری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵۳ﻫﺰار و  ۱۸۵رأی ) ،(٪۶۱/۵ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۳۸ﻫﺰار و  ۹۳۱رأی
) (٪۶۰/۹از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۲۵ﻫﺰار و  ۳۸۱رأی دﻫﻨﺪهی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان) .راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ادارهی ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﯿﺮ  ،۱۳۶۸ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ :ص(۳۵۶-۴۳۵
) (۳۱ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺟﻠﺪ  ،۲۴اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ) ،(۳ص ۷۹اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ
دورهی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .دورهی اول از آﻏﺎز ﺗﺎ آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .دورهی دوم ﺗﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در  ۱۳آﺑﺎن ۱۳۵۸ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۳۲ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ۱ص ۴۲۷-۴۳۰اﯾﺸﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ :اﻓﺮاد ﺷﻮرا ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮد و ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮورﺗﻬﺎ روی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﻈﺮ ﺧﻮدم
را ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص (۴۲۷و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ص۴۰
) (۳۳ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻻﻫﯿﺠﯽ در درﺟﻪی ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻓﺘﺢا
ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ در درﺟﻪی دوم ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ در
ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ و  ۱۶۰اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺳﺖ :ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام؟ آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ:
ص ۱۸۱-۲۲۰داﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪیﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ :ص۱۸۲-۱۸۹
) (۳۴راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان،
ادارهی ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﯿﺮ  ،۱۳۶۸ص ۳ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ص۵-۲۱
) (۳۵ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ،ص ۲۹۴وی ﺧﻮد ،ﺑﻬﺸﺘﯽ و
ﺧﺎﻣﻨﻪای را از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
) (۳۶ﭘﯿﺸﯿﻦ .وی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺤﺎﺑﯽ را ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺮ دوم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
) (۳۷ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۲۹۵
) (۳۸ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺟﻠﺪ  ،۲۳اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ) ،(۲ص۳۰۹
) (۳۹ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۲ص۸۸۹-۹۰۳
) (۴۰ﺳﯿﺮی در ﺗﺤﻮل آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯽ ۱۸ ،ﺧﺮداد  ،۱۳۹۰ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ.
ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در آن زﻣﺎن ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۴۱ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص۴۳۶
) (۴۲ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ص۲۱
) (۴۳وی دﺑﯿﺮ ﺳﻨﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص(۳
) (۴۴ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ۱۹ﻋﻀﺪی ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۴۵ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ۲۰ﻋﺰتا ﺳﺤﺎﺑﯽ در آن زﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۴۶ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص۴۵۲
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) (۴۷ﭘﯿﺸﯿﻦ.

) (۴۸ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ص۲۱
) (۴۹ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص۴۶۱
) (۵۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪی اول ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺧﺎدﻣﯽ )رﺋﯿﺲ ﺳﻨﯽ( اداره ﺷﺪه ،ﺟﻠﺴﺎت ،۵
 ۶۶ ،۶۵ ،۳۷ ،۲۹ ،۹ ،۶و  ۶۷ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اداره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﺴﺎت  ،۶۳ ،۶۱ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۵ ،۱۸و  ۶۴ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ،ﺟﻠﺴﻪ  ۱۰ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺴﺎت را آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ اداره ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻠﯿﻪی ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﯾﺐ
رﺋﯿﺲ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ اداره ﺷﺪه رﺋﯿﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
) (۵۱ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ص۳۳
) (۵۲از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه رﺣﻤﺖا ﻣﻘﺪم ﻣﺮاﻏﻪای و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺻﻮل  ۴۸ﺗﺎ  ۷۳و اﺻﻞ
 ۱۴۸از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۴ص (۲۷ﺗﻌﺪادی از اﺻﻮل ﻫﻢ در ﮔﺮوﻫﻬﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪی ﻋﻠﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ۴ص (۲۳اﺳﺎﻣﯽ رﺋﯿﺲ و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
– ﮔﺮوه ﯾﮏ :اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ :ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی.
– ﮔﺮوه دو :دﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،زﺑﺎن ،ﺧﻂ و ﭘﺮﭼﻢ ،ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻮراﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،رﺋﯿﺲ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
اﻧﮕﺠﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ.
– ﮔﺮوه ﺳﻪ :ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ :اﺳﺪا ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰی.
– ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر :ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ،رﺋﯿﺲ :ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی.
– ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ :ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :ﻋﺰتا ﺳﺤﺎﺑﯽ.
– ﮔﺮوه ﺷﺶ :ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،رﺋﯿﺲ :ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰادهی ﻏﻔﻮری ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﺧﺮمآﺑﺎدی.
– ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،رﺋﯿﺲ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ :ﻋﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ،ج۴
ص(۲۵-۲۸
) (۵۳اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮری و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و اﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل
آن ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ آﯾﺖ و ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ۴ص (۲۸ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ۴ص(۲۳
) (۵۴در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام :ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ۲۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۰
) (۵۵ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ج ۱ص۱۰۷
) (۵۶ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﮏﺗﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد :ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖا
ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ.
) (۵۷ﭘﯿﺸﯿﻦ؛ وﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ،۱۳۸۷ ،ص  ۵۴و ۵۵
) (۵۸ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص۴۵۳
) (۵۹ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ،ج ،۹ﺣﮑﻢ ﻣﻮرخ  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۵۸
) (۶۰ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ :آراء
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻣﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ ۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۰
) (۶۱ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﺗﻬﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۲۳ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۵۸
) (۶۲ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۲۳آذر  ۱۳۵۸ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ آراء ﻣﺘﺎﺧﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ،و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ،
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ج ۱ص۱۸۹-۱۹۰

) (۶۳ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص ،۸۸۰ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۵۴وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ رﻓﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻋﺎزم ﻗﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻓﺮدی را ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ“ :ﺷﻤﺎ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارم“ )ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص(۴۴۴
) (۶۴ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۴۴۴
) (۶۵ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روی اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻏﻔﻮری رﻓﯿﻖ ﺑﻮدﯾﻢ در
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ روﺣﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ رواﯾﺎت آﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در آﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آورده ﺷﻮد) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﭘﯿﺸﯿﻦ(
) (۶۶ﻣﻨﺘﻈﺰی ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
) (۶۷ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺳﯿﺪاﻻﻋﻼم و ﺣﺠﺘﺎﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻬﺎی ـ داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ .ﭼﻮن ﺣﻀﻮر
ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺣﺠﺘﺎﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ ـ در ﺣﻮزۀ ﻣﻘﺪﺳﮥ ﻗﻢ ﻻزم ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن
اﻧﺼﺮاف ﺧﻮدﺷﺎن را از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪا ّ ﺑﻪ ُﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺻﻮف و در ﻋﻠﻢ و
ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را در ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎرم .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔا ّ  .روحا اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ ۲۴ ،دی ) «۱۳۵۸ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ (۱۲
) (۶۸ﻣﻨﺘﻈﺮی ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد :ﻋﺒﺮت و وﺻﯿﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻬﻢ ،ص ۱۲۳ -۱۲۵
) (۶۹ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص ۴۴۵اﯾﺸﺎن ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪی اول را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﯾﺰدی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮔﺬری ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت
آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی :ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ،ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان] ،ﺑﯽﺗﺎ[؛ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻧﻮر ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۶۱
) (۷۰ﻇﺎﻫﺮا آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی اﯾﺸﺎن در ﻗﻢ ﻣﻮرخ  ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۶۰اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در
اواﺧﺮ ﺧﺮداد  ۱۳۶۰در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﻃﻼع
دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن در ﻗﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﻋﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .روی اﯾﻦ اﺻﻞ درﺳﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻟﺬا از آﯾﺖا ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ را ﺑﻪﭘﺎدارﻧﺪ ،و درس و ﺑﺤﺜﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،از ﺑﺮادران
و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺷﺮاﺋﻄﻢ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻗﻢ
ﺑﺎﺷﻢ) .روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۶ ،ﺗﯿﺮ  ،۱۳۶۰ص (۵اﻗﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﻪ در ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۶۰اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت آﻗﺎی ﻣﯿﺮاﺳﺪا ﻣﺪﻧﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۶۰آﻗﺎی ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮی ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﯿﺰ در
ﺣﮑﻢ ﻣﻮرخ  ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۶۰ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻌﻪی ﻗﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
)ﮐﯿﻬﺎن ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۱۳۶۰ص (۱۴ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮورﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻧﻈﺎم آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وا ﻋﺎﻟﻢ.
) (۷۱وﺻﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ آﻗﺎﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ ،و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺒﯿﺐا ّ اراﮐﯽ ،رﺿﻮاﻧﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدی و ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ در اﻣﻮر وﺟﻮه
ﺷﺮﻋﯿﻪ در ﻧﺠﻒ ،و آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ]ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ[ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ]ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ[ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ]ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ[ و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﻣﺮ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﻗﻢ
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد اﯾﺮان ﻧﺰد وﮐﻼی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺻﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ) .ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻣﺎم،
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ  ۱۸آذر  ۱۳۵۶در ﻣﻮرد وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪی ﻧﺠﻒ ،وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ  ۱۶دی  ۱۳۵۶در اﻣﻮر
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ﺷﺨﺼﯿﻪ و وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯿﻪی اﯾﺮان(

) (۷۲ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج :۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖُ ،ﻏ ّﺮۀ رﺑﯿﻊ اﻻول  ۲۹ ،۱۴۰۰دی ۱۳۵۸
) (۷۳ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ۱۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ ،ﻣﻮرخ  ۳آﺑﺎن  ۱۳۶۱در ذﯾﻞ اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت درج
ﺷﺪه اﺳﺖ] :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ﺑﻌﺪی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺤﻮل
ﮔﺮدﯾﺪ[ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ذﯾﻞ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪی اﻟﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن
درﺑﺎرهی آن ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .س … :آﯾﺎ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﭘﻮﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ج :ﺧﯿﺮ ،ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻇﺎﻫﺮا در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص(۶۹۹
) (۷۴ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱۷ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮه ﺷﺮﻋﯽ ﺳﭙﺮده در ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ،ﻣﻮرخ  ۹دی ۱۳۶۱
***

ﻣﺒﺤﺚ دوم .ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻮزوی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﺑﻬﺎر  ۱۳۵۹ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۴اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻄﻠﺐ
اﺳﺖ :ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ اول .ﺗﺪرﯾﺲ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲﻫﺎی ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از  ۱۳۵۸اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺣﺪود ،ﮐﺘﺎب زﮐﺎت و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ.
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ﺑﺤﺚ اول .ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
اﻟﻒ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪی آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ :در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا
آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﺷﯿﺮازی )ره( ] [۱۲۵۶-۱۳۳۴ﮐﻪ از اﺳﺎﻃﯿﻦ اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ و زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی در زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺼﺮﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺪر ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ در آن درس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم؛ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎ
ﭼﻨﺎن ﺟﺎذﺑﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و در ﻋﻤﻖ روان ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در
ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ در ﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ آﯾﺖا ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺣﻮزه ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم در درس ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽآﻗﺎ درس ﺑﮕﻮﯾﺪ آری؛ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درس ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺠﺬوب اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را در ﮐﺘﺎب “ﻋﺪل اﻟﻬﯽ” ﮐﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺎ ارزش اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺬﮐﺮ دادهاﻧﺪ(۱) .
ب .اﯾﺸﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ درﺳﻬﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪی ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر درﺳﻬﺎ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و اﻗﺪام ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﻧﻮارﻫﺎی درسﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮض ﭼﺎپ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ،از ﺑﺴﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ و دﻗﯿﻖ ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﺪ.
)(۲
ج .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و ﭘﺨﺶ آن از ﺻﺪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۵۸ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۳زﻣﺎن ﭘﺨﺶ اﯾﻦ دروس ﺷﺒﻬﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ (۴) .دورهی اول اﯾﻦ درسﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۳ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ (۵) .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ درﺳﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درسﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۰آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺟﻠﺪ آن در
ﺣﯿﺎت ﻣﺪرس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺟﻠﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .دورهی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
)از ﺧﻄﺒﻪی  ۱ﺗﺎ  (۲۴۱ﺣﺎوی  ۴۴۸درس در ﯾﺎزده ﺟﻠﺪ در ﺑﻬﺎر ۱۳۹۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺪات ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی دوازدﻫﻢ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (۶) .اﯾﻦ
درﺳﻬﺎ در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ از رادﯾﻮی ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ و ﭼﺎپ ﻣﺘﻌﺪد دروس اوﻟﯿﻪ )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ( ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۹ﺗﺎ  ۱۳۶۷ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ دروس اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع
زﺑﺎن ﺳﺎده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪی اﯾﺸﺎن در ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
29/41

https://kadivar.com/15189/

ر-

ر

7/4/2019



ﺑﺤﺚ دوم .ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺧﺎرج ﮐﺘﺐ ﺻﻮم و ﺧﻤﺲ را در ﺣﻮزه و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت را در زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۵۹-۶۰
در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺷﻬﺮﯾﻮر ) ۱۳۵۹ذﯾﺎﻟﻘﻌﺪه ۱۴۰۰ق( و ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﺗﺪرﯾﺲ در ﺳﺎل اول ۵
ﺧﺮداد  ۲۱) ۱۳۶۰رﺟﺐ ۱۴۰۱ق( اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ﻣﻦ ﮐﺘﺎب
اﻟﺤﺪود ﻓﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻠﻮاط واﻟﺴﺤﻖ واﻟﻘﯿﺎدة ،[۱۳۶۰] ،اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻔﮑﺮ ،ﻗﻢ ۲۴۵ ،ص .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻌﺰﯾﺮات ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼب از اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۷اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﻮزهﻫﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺮا اﯾﺸﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺘﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود را رﻫﺎ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب زﮐﺎت ﭘﺮداﺧﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ آن اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺒﺢ زود درسﻫﺎ از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ،و ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﮐﺘﺎب ﺣﺪود اﻣﻮری ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ از رادﯾﻮ – ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪآن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ – ﻧﺒﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﺎن و
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻋﻮض ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب زﮐﺎت را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ(۸) .
درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺸﺘﻢ اﺟﻼﺳﯿﻪی ﺳﻮم دور اول ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻣﻮرخ  ۲۶ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در
ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﯿﺖ ﮐﺴﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﮑﻨﺪ راه دﻗﯿﻘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺜﯽ را ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن دارد اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ ،اﻗﻮال
ﻣﺨﺘﻠﻒ] ،و[ رواﯾﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﯾﻪی ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﻮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .و ﺑﻨﺪه در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﻮرد ﺣﺪود ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر آن ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺤﺜﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﻨﺪه رواﯾﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادم و اﻗﻮال را ،ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ،ﻫﻤﻪاش را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم ،دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺎرش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم ،از ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ – ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ – ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻤﻠﻪ ]ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج[ آﻗﺎی ]ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮی[ ﺧﻮﯾﯽ ﺑﻮد از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ]ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک[ ﻣﺮﺣﻮم
آﻗﺎی ]ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ[ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا رﻓﺖ رﺿﻮان ا ﻋﻠﯿﻪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ]اﺣﻤﺪ[
آذری ]ﻗﻤﯽ[ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻮهی ﺑﺤﺚ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﻮال ﻓﻘﻬﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﻫﺴﺖ و اﻧﺼﺎف
ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺪه ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ و اﻵن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ
اﻋﻠﻤﯿﺖ اﯾﺸﺎن ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪم ﺑﺪارم از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ(۹) .
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ﺑﺤﺚ ﺳﻮم .ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب زﮐﺎت
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۶۰درس ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ در  ۱۷ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد (۱۰) .اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب
زﮐﺎت را در ﺳﺎل  ۱۳۳۰در درس ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ درس دو ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﻃﻮل
ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺮﯾﺮات اﯾﻦ درس را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮد (۱۱) .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ از
ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﺧﻤﺲ و اﻧﺘﺸﺎر آن ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰاﺋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داد .ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ درس را ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺗﺎ اول ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ از
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ زﮐﺎت اداﻣﻪ داد .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴دی  ۱۳۶۳ﺑﺤﺚ زﮐﺎت را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از درس زﮐﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻃﻼب ﺷﺎﻏﻞ ﺧﺎرج از ﻗﻢ ﺻﺒﺢ زود از ﺻﺪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة
در ﺳﺎل  ۱۳۶۲و ﺟﻠﺪ دوم آن در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۶۳در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﺘﺎب ﺧﻤﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﭼﺎپ ﺧﺎرج
ﺷﺪ )(۱۲
ﻣﺎﺣﺼﻞ رأی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ :اول زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ و ﻏﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺿﺮاﺋﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻟﯽ اﻣﺮ
وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮف آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺎرﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ وی ]وﻟﯽ اﻣﺮ[ ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧﺪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان[ ّ
]وﻟﯽ اﻣﺮ[ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ(۱۳) .
ﺑﻪ وی
ّ
دوم ،ﺣﺼﺮ زﮐﺎت در ُﻧﻪ ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻌﺎم ﺛﻼﺛﻪ )ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( ،ﻧﻘﺪﯾﻦ )ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه( ،و ﻏﻼت ارﺑﻊ )ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ،
ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ( ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻣﺜﺎل زﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﺪﯾﻦ )ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهی ﻣﺴﮑﻮک( وﻧﯿﺰ اﻧﻌﺎم ﺳﺎﺋﻤﻪ ) (۱۴ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻏﻼت ارﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻣﺮدم ﺟﺪا اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ُﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻘﺮاء
و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪی زﮐﺎت را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﯾﺎت ﻓﺮاوان اﮔﺮ اﻏﻨﯿﺎء زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻓﻘﺮ ﻓﻘﺮا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﺼﺎرف و ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮارد
ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻮد ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻌﻮذﺑﺎ ﻋﺪم اﺣﺎﻃﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم و ارﻗﺎم اﯾﺸﺎن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ(۱۵) .
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﺼﺎرف ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،اوﻻ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﯽ و ﻓﺘﻮا ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﺒﺎب زﮐﺎت در ﻏﯿﺮ ُﻧﻪ ﻣﻮرد را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺣﻤﻞ رواﯾﺎت وﺟﻮب زﮐﺎت ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ را ﺧﺎﻟﯽ
از اﺷﮑﺎل ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺼﺮ زﮐﺎت در ﻣﻮارد ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﺷﮑﺎلﺗﺮ از وﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،راﺑﻌﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪﺣﺪ اﺟﻤﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺣﻮط ﺛﺒﻮت زﮐﺎت در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺣﺘﯿﺎط ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت و ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه از اﻓﺘﺎء ﺑﻪﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ(۱۶) .
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت – ﮐﻪ اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﻼم اﺳﺖ – در ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد
ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ از اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﻘﻬﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،و دﺳﺘﺎوردی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺑﺮ وﺟﻮب زﮐﺎت در
ﻣﻮارد ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻋﺪم وﺟﻮب در ﻏﯿﺮ آن ﻣﻮارد اﺳﺖ(۱۷) .
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ﺑﺤﺚ ﭼﻬﺎرم .ﺗﺪرﯾﺲ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺲ زﮐﺎت ،ﺗﺪرﯾﺲ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را از  ۵دی  ۱۳۶۳آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻋﻠﺖ را
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ :ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﻣﺼﺎرف زﮐﺎت ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ )ﻣﺎﻣﻮران أﺧﺬ زﮐﺎت( رﺳﯿﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ و اﻟﻤﺒﺴﻮط ﺳﻘﻮط ﺳﻬﻢ اﯾﺸﺎن )ﻣﺎﻣﻮران أﺧﺬ زﮐﺎت( در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﻇﻬﻮر اﻣﺎم )ع( اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ و داﻣﻨﻪی وﻻﯾﺖ او در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او )وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ( ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی زﮐﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران
اﺧﺬ زﮐﺎت اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع اﺛﺒﺎت اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮاد از اﻣﺎم در اﯾﻦ ﺳﻨﺦ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
زﻣﺎﻣﺪار واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻄﺮادی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺤﻤﺪا اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ”
)درسﻫﺎﯾﯽ در وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(۱۸) .
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل اول اﺑﻮاﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد :ﺑﺎب اول :اﺻﻞ اوﻟﯽ و ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ در ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ :در ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺮ اﺻﻞ اوﻟﯽ “ﻻ وﻻﯾﺔ ﻻﺣﺪ ﻋﻠﯽ اﺣﺪ” ]ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮی وﻻﯾﺖ ﻧﺪارد[ ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮآن و ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﻋﻘﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺷﻮد وﻻﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ وی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ اوﻟﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .و ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ اوﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﻧﺪ(۱۹) .
ﺑﺎب دوم :ﺛﺒﻮت وﻻﯾﺖ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ در ﻃﻮل وﻻﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ :ﺛﺒﻮت وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺒﯿﺎ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ،دﻻﻟﺖ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﺒﯿﺎ و اﺋﻤﻪ ،اﺛﺒﺎت وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( ،رواﯾﺎﺗﯽ در ﻟﺰوم ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺖ ،و
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ در ﻟﻐﺖ و در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ(۲۰) .
ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻟﺰوم آن در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺳﺖ :ﻓﺼﻞ اول اﻗﻮال
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس رواﯾﺎت و ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت و ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎم ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ واﻟﯽ ﯾﺎ
ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ارﺟﺎع ﻣﯽدادﻧﺪ ،و از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺗﻨﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ده دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ آن در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻋﺼﺎر؛ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻧﻘﺪ ﻣﻔﺎد رواﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﻫﻞ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻗﯿﺎم و ﺗﺤﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ(۲۱) .
ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ )رﻫﺒﺮ واﺟﺐ اﻻﻃﺎﻋﻪ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ و ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻓﯽ ،اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﻗﺪرت و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮدن از
ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺨﻞ و ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ( ،ﻣﺮد ﺑﻮدن ،ﭘﺎﮐﺰادی .ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﺷﺮاﺋﻄﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ :از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺼﻤﺖ ،ﻣﻨﺼﻮﺻﯿﺖ ،ﻗﺮﺷﯽ ﺑﻮدن(۲۲) .

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﻘﺎد اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﺒﺮی .از اﯾﻦ ﺑﺎب دو ﻓﺼﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ :ﻓﺼﻞ اول آن ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﻘﺎد رﻫﺒﺮی و ﻓﺼﻞ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت و ذﮐﺮ ﻣﺤﺘﻤﻼت آن و ﻧﯿﺰ
ﺑﺤﺚ از ﺗﻌﺪد رﻫﺒﺮ .اﯾﺸﺎن ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ادﻟﻪی ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻬﺎ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﻣﺮ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮد (۲۳) .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ از ﻓﺼﻮل دوم و ﺳﻮم ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۴اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ (۲۴) ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﺨﺎب در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۶۴ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻃﻼب در اﯾﻦ درس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دروس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻗﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺮوم
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﻼب ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ اﯾﻦ درس را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ (۲۵) .اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ دروس ﺣﻮزوی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻤﺎع و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻫﻢزﻣﺎن داﺷﺖ.
درس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ درس در دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻗﺎﻣﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﮏ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺑﻮد .رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﺮوری اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺳﻨﺶ
اﺟﺎزه ﻣﯽداد .دروس آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺪاوم ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺎدش آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ،
ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮان و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درس ﺑﻪدﯾﺪهی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻧﻪی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻮزه از اﯾﻦ درس ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﻮد و اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪی ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ۱۳۶۴ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺳﺎﺗﯿﺪش آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺧﻤﯿﻨﯽ وﻻﯾﺖ
اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :زﻣﯿﻨﻪی اﻓﺘﺎء ،اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪ و

ارﺟﺎﻋﺎت ﻓﻘﻬﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ.
ﺑﺤﺚ اول .زﻣﯿﻨﻪی اﻓﺘﺎء
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻓﻀﻞ و اﻗﺪم ﺷﺎﮔﺮدان آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮات دروس آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺳﺘﺎد ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﺮ دو ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﯾﺸﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﻧﺪان
ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻧﮕﺎرش ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد (۲۶) .ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻃﻬﺎرت اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ را از ﺳﺎل
 ۱۳۵۵در زﻧﺪان اوﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد (۲۷) .از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۸اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﮕﺎرش ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و آراء ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ (۲۸) .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪی ﺗﻮﺿﯿﺢاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪاﺷﺖ.
از اواﯾﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۶۱اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺋﻤﻪی ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﺸﺎر آرای ﻓﻘﻬﯽ و رﺳﺎﻟﻪی
ﻋﻤﻠﯿﻪی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت واﺟﺐ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﻻﻋﻠﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ (۲۹) .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی دی و
ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﺳﻮی اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ دﺳﺘﻐﯿﺐ
از ﺷﯿﺮاز ،اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،زﻧﺠﺎن ،ﮐﺮج ،و ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ در ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ(۳۰) .
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ در ﻗﻢ ) (۳۱و ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل زﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ:
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺜﺒﯿﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  ۶۰ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد و آن ﺷﺮط ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات زﻣﺎن ﻃﺎﻏﻮت ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راه اﻣﺎم را ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺮط
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ روش و ﻣﻨﺶ وی را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ در ﺗﻼﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮای
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪ در راﺳﺘﺎی زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺻﻮت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
)(۳۲
ﺑﺤﺚ دوم .اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵دی  ۱۳۶۲ﺑﺎ دﺳﺖﺧﻂ زﯾﺮ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪاش را ﺻﺎدر ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدم
ازاﯾﻦﺟﺎﻧﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﺻﺮار ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻀﻼ و اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪ و
ﺟﻤﺎﻋﺎت داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ و روا ﻧﺒﻮد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ انﺷﺎء ا ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺠﺰی ﺑﺎﺷﺪ(۳۳) .
رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪی ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۶۳از ﭼﺎپ ﺧﺎرج ﺷﺪ (۳۴) .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪی
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ (۳۵) .ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﺳﺎل
۱۳۷۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﭼﺎپ اول رﺳﺎﻟﻪی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق رﺳﺎﻟﻪی آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺧﻤﯿﻨﯽ را داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺣﺪود ،ﻗﺼﺎص و دﯾﺎت آن ﺑﻮد .ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺘﺎوای ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت راﯾﺞ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪاش  ۶۲ﺳﺎل داﺷﺖ .ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻦ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ) ،(۱۲۷۰-۱۳۶۳ﺳﯿﺪﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ) ،(۱۲۷۶-۱۳۶۹ﻣﯿﺮزاﻫﺎﺷﻢ
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آﻣﻠﯽ ) ،(۱۲۷۸-۱۳۷۱ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯽ ) ،(۱۲۷۸-۱۳۷۱ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )،(۱۲۷۸-۱۳۷۲

ﺳﯿﺪروح ا ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ) ،(۱۲۸۱-۱۳۶۸ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ) ،(۱۲۸۴-۱۳۶۵ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻗﻤﯽ
) ،(۱۲۹۰-۱۳۸۶ﺳﯿﺪﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،(۱۳۰۵و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی )(۱۳۰۷-۱۳۸۰
از اﯾﻦ ده ﻧﻔﺮ آﻗﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻗﻤﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن در
ﺣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ﻣﺮﻋﺸﯽ و ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎی آﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺟﻊ اول ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ در آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺟﻊ دوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺮﻣﻘﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در آن زﻣﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻃﺮح زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن از ﺳﻮی
ﻧﻈﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪی رﻫﺒﺮ ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢﺳﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﻘﯿﻪ
ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻮد .ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﺪﻧﻪی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻓﻀﻞ ﻓﻘﻬﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ آن زﻣﺎن ﮐﻪ دو ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺮض را ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﺻﻠﯽ
ﺟﺰ ﺳﮑﻮت ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم .ارﺟﺎﻋﺎت ﻓﻘﻬﯽ
ارﺟﺎﻋﺎت ﻓﻘﻬﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی دو ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﻷﻋﻠﻢ )ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻠﻢ ﻣﮑﻠﻔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ وی در اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ،دﯾﮕﺮی
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ وی رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪهی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮری اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ارﺟﺎع ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ا .رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ در آﺑﺎن  :۱۳۶۳دو ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺪّ ّ
ﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺟﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺷﻮرای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از اﻣﺎم در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻏﻨﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﺸﺎن ارﺟﺎع ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی.
ﯾﮑﯽ ﻫﻢ – ﻇﺎﻫﺮا – در ﻣﻮرد ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از
ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﻫﻢ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﺴﺖ ،از ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد را ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻧﻈﺮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ داد ،درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻼک و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻒ از ﻋﻠﻤﺎ
و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺧﻮد ﻣﻼﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻻﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ(۳۶) .
ب .رواﯾﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ :ارﺟﺎع ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻏﻨﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ(۳۷) .
ج .رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ داﺷﺘﻢ ﺷﺨﺼﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از اﻣﺎم در ﻣﻮرد ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﺷﻼق
ﭘﺮﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺒﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭼﻄﻮر؟ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ .در زﻣﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻮدم ،روزی اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺧﺪﻣﺖ
اﻣﺎم ﻣﺸﺮف ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت وی ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮد .از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم اﯾﻦ را از اﻣﺎم ﺑﭙﺮﺳﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ،
ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ :اﮔﺮ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر
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ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ (۳۸) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ارﺟﺎع ﺑﺎﯾﺪ اواﺧﺮ آذر ﯾﺎ اواﯾﻞ دی  ۱۳۶۱ﺑﺎﺷﺪ(۳۹) .

د .رواﯾﺖ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ .ارﺟﺎع در اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ) (۴۰وی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻓﻮق ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻪ اﻣﺮ زﯾﺮ را ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺟﺎع داده اﺳﺖ:
ﯾﮏ .ﺟﺮﯾﻤﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﯾﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻬﺪی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اواﺧﺮ آذر ﯾﺎ اواﯾﻞ دی ۱۳۶۱
دو .ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻏﻨﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮرای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ .ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۶۱ﯾﺎ
۱۳۶۲ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻪ .اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻘﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ارﺟﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۶۲ﯾﺎ ۱۳۶۳
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﯾﮏ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۵۸ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  ۱۳۸۳ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ درس ﻋﻤﻮﻣﯽ
دوﺷﻨﺒﻪﺷﺐﻫﺎ از ﺻﺪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۶۷ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺤﺢ ﺷﺮح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ در ﯾﺎزده ﺟﻠﺪ در ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دو .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود در ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۵۹
ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮاﯾﻊ ﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻋﻠﺖ
ﻋﺪم اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺎرج از ﻗﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ دروس از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود اﻣﻮری ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮد .ﮐﺘﺎب ﺣﺪود در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺳﻪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺳﺎل ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ  ۱۳۶۰آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی درس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ در  ۱۷ﺑﻬﻤﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب زﮐﺎت ﺗﺎ اول ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ در  ۴دی  ۱۳۶۳ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .دروس زﮐﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻃﻼب ﺷﺎﻏﻞ
ﺧﺎرج از ﻗﻢ ﺻﺒﺢ زود از ﺻﺪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻠﺪﻫﺎی اول و دوم ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۶۲
و  ۱۳۶۳در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭼﻬﺎر .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ و ﻏﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺿﺮاﺋﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺮف آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺎرﻓﺸﺎن ﺑﻪ وﻟﯽ اﻣﺮ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت – ﮐﻪ اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﻼم اﺳﺖ – در ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﻣﻮارد ُﻧﻪﮔﺎﻧﻪ از اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﻘﻬﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،و دﺳﺘﺎوردی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش اﺳﺖ.
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ﭘﻨﺞ .از  ۵دی  ۱۳۶۳ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻄﺮادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد .در ﺳﺎل اول ﭼﻬﺎر ﺑﺎب

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .از ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﻘﺎد اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﺼﻞ اول
و دوم ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ادﻟﻪی ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻬﺎ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﻣﺮ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .درﻻﺑﻼی ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۴اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪار ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺶ .درس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ درس در دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روزاﻧﻪ از ﺻﺪای
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻗﺎﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﮏ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺑﻮد .دروس آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺪاوم ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺎدش آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻔﺖ .از اواﯾﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۶۱اﺋﻤﻪی ﺟﻤﻌﻪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺋﻤﻪی ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﺸﺎر آرای ﻓﻘﻬﯽ و
رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪی آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت واﺟﺐ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﻻﻋﻠﻢ ﺷﺪﻧﺪ .رﺳﺎﻟﻪی
ﻋﻤﻠﯿﻪی ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۶۳از ﭼﺎپ ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻤﻠﯿﻪ ۶۲
ﺳﺎل داﺷﺖ .آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در آن زﻣﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻃﺮح زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
اﯾﺸﺎن از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪی رﻫﺒﺮ ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢﺳﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻮد.
ﻫﺸﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻪ اﻣﺮ زﯾﺮ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺟﺎع داده اﺳﺖ :ﯾﮏ .ﺟﺮﯾﻤﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻌﺰﯾﺮ ،دو .ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻏﻨﺎ ،ﺳﻪ .اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻘﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد.
 ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺒﺤﺚ دوم
) (۱ﻣﻨﺘﻈﺮی ،درﺳﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج ،۱ص ۶۷-۶۸آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﺪل اﻟﻬﯽ )ص  ،(۲۵۰-۲۵۱ﺳﯿﺮی در ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ )ص (۱۰-۱۱و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی )ص (۱۲۰از درس ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪی ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﺷﯿﺮازی ذﮐﺮ ﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
) (۲ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱ص۶۸
) (۳ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از  ۲۷ﻣﺮداد ﺗﺎ  ۲۴آﺑﺎن  ۱۳۵۸ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ
)ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎب( ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دروس را در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۹ﺗﺎ  ۱۳۶۵داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .درﺳﻬﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج۱
ص ،۴۹ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮاﺋﯽ (۱۳۹۵ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﺎﺷﺪ.
) (۴ﮐﯿﻬﺎن  ۱۹ﺗﯿﺮ  ۱۳۵۹ص :۲درسﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
) (۵آﺧﺮﯾﻦ درس دورهی اول ،ﺷﺮح ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی  ۱۸۳و  ۱۸۴ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ درس ﭘﺎﯾﺎن درس
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﺎﺷﺮ) ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱ص (۴۹اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دروس ﺳﺎل  ۱۳۶۵ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
) (۶ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺖ اﺳﺘﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه )ﻣﻮرخ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۹۴اﺳﺘﺎد ﯾﮏ دورهی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ درس ﮔﻔﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ درسﻫﺎ در ﺣﻤﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﻏﺎرت رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﻪاﯾﻦ دروس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر از ﺷﻤﺎره  ۱ﺗﺎ  ۲۸۰اﺳﺖ .ﺷﺮح
ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر از  ۲۸۱ﺗﺎ آﺧﺮ در زﻣﺮهی دروس ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ .در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ ۹ ،ﺟﻠﺴﻪ از  ۲ﺗﺎ
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 ۲۴آذر  ۱۳۸۸ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر  ۱ﺗﺎ  ۱۰در ﺟﻠﺴﻪی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻃﯽ دو دوره ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .درس ﻣﻮرخ  ۲۴آذر  ۱۳۸۸آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ در ﺳﺤﺮ  ۲۹آذر
 ۱۳۸۸اﯾﺸﺎن از دار دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،رﺣﻤﺔا ﻋﻠﯿﻪ .ﻣﺘﻦ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ  ۹درس در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ّ
ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯿﻬﻢ أن
) (۷أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﻮاﻏﻞ ﻟﯽ و ﻹﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺤﻮزه اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﮐﺜﯿﺮه و ﻟﮑﻦ ﻣﻊ ذﻟﮏ ﮐﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ّ
ﻧﺠﻌﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﺪرﺟﻪ اﻷوﻟﯽ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﯿﻪ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨّﯽ و ﻣﻨﻬﻢ .و ﻓﯽ ﻫﺬا اﻷﺛﻨﺎء اﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﯽ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪود ﻓﺸﺮﻋﺖ ﻓﯽ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ  -ﻓﯽ ذی اﻟﻘﻌﺪه ﻣﻦ ﺳﻨﻪ  ۱۴۰۰ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮه
اﻟﻘﻤﺮﯾﻪ -إﺟﺎﺑﻪ ﻟﻬﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬی آن در ﺑﯿﺮوت و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻗﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) (۸ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺖ اﺳﺘﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﮑﺘﻮب ﻧﮕﺎرﻧﺪه )اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ (۱۳۹۴
) (۹ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،دور اول ،اﺟﻼﺳﯿﻪ ﺳﻮم ﻣﻮرخ  ۳ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴و اﺟﻼﺳﯿﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﺑﺎن ،۱۳۶۴
دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ص۴۲۹
) (۱۰ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۱۱رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۴۰۲ق .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮورﻫﺎی آن اﯾﺎم و ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺪﺗﯽ درس ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ
درآﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﻨﺰل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺧﯿﺮ )در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺣﻠﯽ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و درﺳﻬﺎ ﻫﻢ از ﺑﻬﻤﻦ
 ۱۳۶۰در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ – در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺰل – ﺷﺮوع ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪی ﺷﻬﺪا ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮی
ﺑﺮای درس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺳﻢ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺖ اﺳﺘﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ
(۱۳۹۴
) (۱۱ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ص۱۹۳-۱۹۴
) (۱۲ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺟﻠﺪ اول  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن ۱۴۰۳ق ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۷ﺧﺮداد  ۱۳۶۲اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ از اول زﮐﺎت ﺗﺎ اول وﻗﺖ
اﺧﺮاج زﮐﺎت در ﻏﻼت را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و  ۳۵۸ﺻﻔﺤﻪ دارد .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺟﻠﺪ دوم  ۵رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۴۰۵ق ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۷دی
 ۱۳۶۳اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﻓﯽ اﺻﻨﺎف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﺰﮐﺎة را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و  ۴۳۱ﺻﻔﺤﻪ دارد .ﻧﺎﺷﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻠﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی
ﻗﻢ ۳۹۹ ،ﺻﻔﺤﻪ .ﭼﺎپ ﻣﺼﺤﺢ :ﻗﻢ ،ارﻏﻮان داﻧﺶ ۶۲۳ ،۱۳۸۶ ،ﺻﻔﺤﻪ.
) (۱۳ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة ،ج  ،۲ص ۴۱۰
) (۱۴ﻣﺮاد ﺑﻪﺳﺎﺋﻤﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﯿﺎهزاری ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮﻧﺪ ﭼﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را از
ﺧﺎﺻﻪی ﻣﺎل ﺧﻮد ﻋﻠﻒ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﮐﻮة در آن واﺟﺐ ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب رﺳﻨﺪ) .ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪی دﻫﺨﺪا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ(.
) (۱۵ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة ،ج ۱ص۱۶۸
) (۱۶ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۱۶۸-۱۶۹
) (۱۷در ذﯾﻞ ﻋﺒﺎرت ﺷﺮاﺋﻊ در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ُﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪی زﮐﺎت :ﺑﻼﺧﻼف أﺟﺪه ﻓﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﯿﻨﯿﻦ ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻔﻘﻪ ان ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﺪﯾﻦ ،و اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻊ ذﻟﮏ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﮐﺘﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻓﯽ أﻧﻪ ﻻﺗﺠﺐ ﻓﯿﻤﺎ
ﻋﺪا ذﻟﮏ ،ﮐﺬا ﻓﯽ اﻟﺠﻮاﻫﺮ) .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ۱ص(۱۴۷
) (۱۸ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة ،ج ،۳ص۱۰
) (۱۹ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ج ،۱ص۳۱
) (۲۰ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱ص۳۲-۸۱
) (۲۱ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱ص ۸۲-۲۵۶
) (۲۲ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱ص۲۵۷-۳۹۴
) (۲۳ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،۱ص ۳۹۵-۴۶۰در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ  ۷۳ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ درس ﺳﺎل اول  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۶۴و
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ﺷﻤﺎرهی ﻣﺴﻠﺴﻞ آن از اﺑﺘﺪای زﮐﺎت  ۴۱۷اﺳﺖ.

) (۲۴ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻠﺴﻪی ﺷﻤﺎره  ۷۰ﻣﻮرخ  ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۶۴اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺟﻤﺎل ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪهی درﺳﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺮوع ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﯿﻤﻪی اول ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۴اﺳﺖ
) (۲۵ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺮﯾﺮی از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و درسﻫﺎی آﯾﺖ ا اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن از زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۶روزاﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪآن ﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.
) (۲۶ﻧﻬﺎﯾﺔاﻻﺻﻮل ،ﺟﻠﺪ اول ،آﺑﺎن  ،۱۳۲۷ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر۱۳۳۴ :؛ اﻟﺒﺪراﻟﺰاﻫﺮ ﻓﯽ ﺻﻠﻮه اﻟﺠﻤﻌﻪ واﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۲۸ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر :ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۳۷ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺻﻮم ۱۳۴۰ ،ﺗﺎ ) ۱۳۴۸ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص(۲۴۷؛ ﺧﺎرج اﺻﻮل ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻄﻊ و
ﻇﻦ و ﺑﺮاﺋﺖ ،دﻫﻪی ) ۴۰ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص(۱۲۵؛ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﻤﺲ ،از ) ۱۳۴۸ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ( .اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪی
ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺧﻠﺨﺎل ،اﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎرش آن در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺳﻘﺰ در ﺑﻬﺎر ) ۱۳۵۴ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ( ،در زﻧﺪان
اوﯾﻦ در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۵۴ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﺧﻤﺲ ﻣﻮﺿﻮع درس ﺧﺎرج اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﻃﻬﺎرت
اﺳﺖ ،در زﻧﺪان اوﯾﻦ از ﺑﻬﺎر  ۱۳۵۵ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  ۱۳۵۷ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ،ﻃﻬﺎرت ﺣﺎج آﻗﺎ رﺿﺎ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻮاﻫﺮ را ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻮم رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص(۳۸۱
) (۲۷ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﺎﻃﺮات ،ج ،۱ص۳۸۱
) (۲۸اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی :در ﻃﻮل ﺷﺎﯾﺪ از ﺳﺎل دوم اﻧﻘﻼب اﯾﺸﺎن ]آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی[
ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ زدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺷﺪم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد
ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻦ) .ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،دوره اول ،اﺟﻼﺳﯿﻪ ﺳﻮم ،ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۴و اﺟﻼﺳﯿﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﺑﺎن ،۱۳۶۴
دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ص ،۴۱۹ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ (۱۳۶۴
) (۲۹ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ )۱۳۶۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﯾﺰدی ،ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ،ج ،۲ص(۳۱۸
) (۳۰ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻬﺎن  ۲۲و  ۲۷دی  ،۱۳۶۱اﻃﻼﻋﺎت  ۱۴ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۶۱و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ۲۱ﺑﻬﻤﻦ ) ۱۳۶۱ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص(۳۱۸-۳۲۱
) (۳۱اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ اﺻﺮار زﯾﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﺪارم… ﺑﻌﺪ از
ﯾﮏ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ(
) (۳۲اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎل  :۱۳۶۲آراﻣﺶ و ﭼﺎﻟﺶ ،ص ،۴ﭘﺎورﻗﯽ ﺧﺎﻃﺮات دوﺷﻨﺒﻪ ۱
ﻓﺮوردﯾﻦ  :۱۳۶۲آﻗﺎﺳﯿﺪﻫﺎدی ]ﻫﺎﺷﻤﯽ[ داﻣﺎد آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻣﺪ … ،راﺟﻊ ﺑﻪ آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﻪ
]ﻋﻤﻠﯿﻪ[ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ.
) (۳۳اﯾﻦ دﺳﺘﺨﻂ در اﺑﺘﺪای ﭼﺎپ اول رﺳﺎﻟﻪی ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﯾﺸﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮرخ  ۱رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۴۰۴ق.
) (۳۴اﯾﺰدی ،ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ،ج ،۲ص ۳۲۰در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﭼﺎپ اﺧﯿﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن  ۱۳۶۲درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر اواﺧﺮ  ۱۳۶۲و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺨﺶ اواﯾﻞ  ۱۳۶۳ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۳۵ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۷ ،ﻣﺮداد ) ۱۳۶۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺰدی ،ﭘﯿﺸﯿﻦ(.
) (۳۶ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎره  ،۳۵آﺑﺎن ) ۱۳۶۳ﺑﻪﻧﻘﻞ اﯾﺰدی ،ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ،ج ،۲ص(۳۴۰-۳۴۱
) (۳۷ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ،دور اول ،اﺟﻼﺳﯿﻪی ﺳﻮم ،ﺟﻠﺴﻪی ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﻮرخ  ۲۶ﺗﯿﺮ  ،۱۳۶۴ص۴۰۳
)ﻧﻄﻖ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﻮر( .وی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺮدم ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۳۸ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ۴۳۰ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺮدم ﺳﻤﻨﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ،ﻣﻨﺸﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪی اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
) (۳۹ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺼﺐ ﺷﻔﺎﻫﯽ دادﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺎﻧﻌﯽ  ۱۹دی  ۱۳۶۱اﺳﺖ .ﻣﻬﺪی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ
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ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ آﻗﺎی

ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ و ﻋﺒﺪا

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
) (۴۰اﻣﺎم ]ﺧﻤﯿﻨﯽ[ در آن زﻣﺎن ]ﻗﺒﻞ از ﺗﯿﺮ  [۱۳۶۴ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺪ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎل  ،۱۳۶۴ص ،۲۴ﻣﻘﺪﻣﻪ( وی دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ را
ﻫﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ :اول .آﯾﺖا ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن را درﺑﺎره
اﺟﺎره و وﮐﺎﻟﺖ در ﺣﯿﺎزت ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دادﻧﺪ) .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از
ﺑﺤﺮان ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎل  ،۱۳۶۱ص ۷ ،۱۲۲ﺧﺮداد  (۱۳۶۱دوم .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﻧﺎﻣﻪی ﻣﻬﻤﯽ
درﺑﺎرهی ﺣﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺪود و ﺷﺮاﺋﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ) .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎل ،۱۳۶۳ص۵۸۷-۵۹۴
ﺿﻤﺎﺋﻢ( از ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم.
اﺷﺘﺮاک



راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ



ﭼﺎپ



WhatsApp



ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ



ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ



Telegram

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی

ﺧﻤﯿﻨﯽ

رﻫﺒﺮی

ﻣﻨﺘﻈﺮی

ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ

ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﻧﻈﺎم
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ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ورودی ﺑﺮای ﺳﻪ زﺑﺎن
ﺗﻤﺎس

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ  kadivar mohsen59@gmail comاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آ ﺧ ﺮﻳ ﻦ ﻧ ﻮ ﺷ ﺘ ﻪ ﻫ ﺎ

ﺧﺎﻃﺮه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز

Ⓒ



وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ۱۳۷۹
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