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 رهبر علمی مقام در هانفهم شک

 ای خامنه دانش درباره ترديدها از انتقاد

 حسین محمدی

 ۱۳۹۳خرداد  ۱۲، روزآنالین

  

که مجلس خبرگان باید به فکر فردی برای رهبری هایی درباره اینچند هفته پس از مطرح شدن بحث

طلبان و حامیان های اصالحگرایان برای برنامههای اصولای باشد و نگرانیهللا خامنهآیتپس از مرگ 

اسالمی گرایان از رهبر جمهوریروحانی برای انتخابات مجلس خبرگان، تعریف و تمجیدهای اصول

 شدت گرفته است.

کنند سعی می اسالمی،های مختلف و مسووالن جمهوریگرا در مصاحبه با چهرههای اصولرسانه

های حوزوی تصویر فردی ساده زیست در زندگی شخصی، باتدبیر در زندگی سیاسی و باسواد در بحث

 را از وی نشان دهند.

وگو از گرا اشاره کرد. این گفتهللا مومن، از روحانیان اصولوگویی با آیتتوان به گفتاز آن جمله می

آبادی، محسن کدیور با رگ سیدحسن طاهری خرمآن جهت اهمیت دارد که سال گذشته و پس از م

، ۷۳، با اشاره به جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعیین مراجع جدید در سال ایمقاله انتشار

ی اسالمی در در جریان اعالم نام حجت االسالم و المسلمین سید علی خامنه ای رهبر جمهور“نوشت: 

مرحوم آیت هللا  ۱۳۷۳ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم در آذر عداد مراجع جایزالتقلید توسط جامعه

 ”.ی جامعه را ترک کردندطاهری خرم آبادی و آیت هللا مومن قمی به اعتراض جلسه

تظری را به هللا منهای شکایت آیتکدیور همچنین نوشته بود که مومن از جمله روحانیونی بود که پیام

 کرد.اسالمی منتقل میرهبر جمهوری

انجام داده و  ”اسالم پاسدار“ نشریه با اسالمیجمهوری رهبر درباره وگوییگفت هللا مومن اکنونآیت

ن نشریه وی اندرکاران ایدرباره سطح سواد حوزوی او سخن گفته است. با این حال به گفته دست

های گریختگان از ملک افکنیگویی به شبهههنگامی که در میانه گفت و شنود دریافت که در صدد پاسخ“

گفت و شنود را به « گویی نداردادعاهای این عده ارزش پاسخ»و ملت هستیم، با تأکید بر این نکته که 

 ”.را خواستار شد« هدایت الهی»پایان برد و برای آنان 

های نفهم، ام بعضی از آدمشنیده“ای گفته است: هللا خامنهی از این مصاحبه درباره آیتوی در بخش

اند. خیر، ایشان قطعا و بالخدشه، مجتهد مطلق و مبنایی درباره علمیت جناب ایشان زدههای بیحرف
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ست. درفقه واصول و رجال بسیار متبحر است. مقام علمی ایشان فراتر از تشکیکات یک عده مغرض ا

نظر بودند و بسیار هم خوب استدالل و همه مسایل رابسیار خوب درک و درآن جلسات هم بسیار اهل دقت

 ”.کردندطبعا به همین کیفیت هم استنباط و اجتهاد می

ای به رهبری و سپس برگزاری انتخابات مجدد هللا خامنهوی همچنین در این مصاحبه به نحوه انتخاب آیت

ای آن موقعی که برای آقای خامنه“پس از تغییر قانون اساسی پرداخته است: در مجلس خبرگان و 

گیری کردیم ایشان مرجع نبودند، در حالی که شرط قانون اساسی قبل از بازنگری مرجعیت بود، رأی

ای در این زمینه مطرح شود؛ لذا یک بار دیگر باید خبرگان تشکیل بنابراین ممکن بود بعداً شک و شبهه

آورد یا نه. ای با تغییری هم که در قانون اساسی ایجاد شده است، باز رای میتا ببینیم آقای خامنه شدمی

گیری انجام شد و این بار کاره گذاشتم و برگشتم و دو باره مجلس خبرگان تشکیل و رایمسافرت را نیمه

 ”.بیش از بار گذشته به ایشان رای دادند

، همچنین از آن جهت قابل توجه است که چند هللا مومن بر زبان راندهیتانجام این مصاحبه و سخنانی که ا

در جمع خبرنگاران در  ٬عضو هیات رییسه مجلس خبرگان ٬آبادیعلی دری نجفهفته پیش قربان

خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاهللا. اما به هر حال باید برای “بود:  گفته ٬شیراز

 ”.ن به فکر باشیمبعد از ایشا

ی سال سن دارد. در پایان دوره ۷۵است و در حال حاضر  ۱۳۱۸اسالمی متولد سال رهبر جمهوری

سال سن  ۸۴حدود  –که انتخابات آن بیش از یک سال دیگر برگزار خواهد شد  –پنجم مجلس خبرگان 

 انشینی وی بکند.تواند مجلس خبرگان را مجبور کند که فکری به حال جخواهد داشت. سنی که می

ای به سمت رهبری هللا خامنهرسد نزدیک شدن به سالگرد روزهای انتخاب آیتبه نظر می

وگوها و اظهارنظرهای این چنینی درباره رهبر جمهوری اسالمی، باعث شده است که گفتجمهوری

 اسالمی افزایش یابد.

لس خبرگان و برنامه حامیان حسن گرا نسبت به انتخابات آینده مجهای مختلف اصولهم زمان گروه

 طلب برای این انتخابات هشدار داده بودند.های اصالحرفسنجانی و گروهروحانی، نزدیکان هاشمی

در سخنانی تالش برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان را از  ٬امام جمعه موقت تهران ٬کاظم صدیقی

برای مجلس خبرگان آینده “کرده و گفته بود:  توصیف” نقشه های دشمنان برای نفوذ بیشتر در انقالب“

 ”.های خطرناک زیادی دارند؛ از این ]رو[ باید هوشیار باشیمنقشه

نیز سخنان مشابهی را به زبان آورده بود. وی در جمع  ٬دبیر شورای نگهبان ٬ماه گذشته احمد جنتی

زیرا  ٬است” بسیار مهم“گان گفته بود که انتخابات مجلس خبر ٬اعضای ناظران شورای نگهبان در مشهد
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به همین دلیل اعضای شوراى نگهبان  ٬آن هستند” ریزی برای تصرفاکنون در حال برنامهای از همعده“

 اجرا کنند.” به خوبی“هستند تا مسوولیت این شورا را ” نیازمند یک بیداری و بصیرت“

تواند تصمیم بگیرد خبرگان ری میتنها نهادی که در باره رهب“دبیر شورای نگهبان اضافه کرده بود: 

تواند رهبر است و در طول تاریخ اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که می

خواهند با نفوذ به مجلس ای میرا عزل و قدرت وی را محدود کند. بنابراین در حال حاضر که عده

 ”.شودمی سنگین ترخبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه شورای نگهبان 

جنتی در دی ماه سال گذشته نیز با اشاره به تالش جریان های سیاسی تندرو برای فتح مجلس خبرگان 

کنند و نقشه ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی دارند طراحی میبعضی“گفته بود: 

 ”.کشند، باید مراقب بود که به اهداف شوم خود نرسندمی

مرندی، وزیر  رضاعلی با وگوییگفت رضا زاکانی،سایت نزدیک به علینیوز، وباناز سوی دیگر جه

زیستی اسالمی و سادهبهداشت دولت موسوی منتشر کرده است که در آن وی از خانواده رهبر جمهوری

 کند.آنان تعریف می

کردند، من ه عروسي ميهاي ایشان کبچه” ای و فرزندان وی گفته است: هللا خامنهوی درباره زندگی آیت

هم دعوت داشتم. آنقدر مراسمها محدود برگزار میشد که باورش سخت است. فرض کنید یک بشقاب 

دادند. من هر چهار پسر، رسید. حتي شام هم نميشیریني روي میز بود و شاید به هر نفر یک شیریني مي

شناسم، در بودم و هستم، از نزدیک ميهایشان دلیل اینکه پزشک بچههاي ایشان را بهها و عروسداماد

هایشان طوري هستند که من پیش هایشان را به منزل ما آوردهاند. نوهها بچههایشان رفته ام و بعضيخانه

بینیم کنند چون از همین بچگیشان ميشان را هم پیدا نميگویم اینها، شاید فرصت بازي بچگانهخودم مي

 ”.باادب هستندکه چقدر مبادي آداب و 

جمهوری و برخی شعارها علیه رهبر به نتایج انتخابات ریاست ۸۸های سال پس از اعتراض

برای وی  ٬ایهللا خامنهاند که با تعریف و تمجید از آیتگرایان تالش کردهاصول٬اسالمیجمهوری

 مشروعیت کسب کنند.

تالش برای  ٬”ای پژوهیامام خامنه“نظیر تدریس واحدهایی  ٬اسالمیتهیه کتاب از زندگی رهبر جمهوری

از جمله سخنانی است که  ٬مرتبط دانستن وی با امامان شیعه و خداوند و مدیون بودن مردم ایران به او

 گرایان بیان شده است.این مدت توسط اصول در 

شواهد وجود آنقدر قرائن و “سال گذشته گفته بود که   ٬امام جمعه موقت تهران ٬برای مثال کاظم صدیقی

 است.” رهبر الهی“ای هللا خامنهبرسد که ایت” به آرامش و یقین“که هر کسی ” دارد
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خداوند خودش ایشان )مقام معظم رهبری( را برگزیده است چراکه هم ”به گفته صدیقی نباید شک کرد که

و بصیرت نیز ها و از نظر علمی، بینش ها و فتنهانرژی ایشان فوق همه است و در برابر همه طوفان

 ”.باالتر از دیگران هستند

اسالمی و رفتار وی را کنند از نظر تئوریک هم رهبر جمهوریگرایان از سوی دیگر تالش میاصول

اسالمی در درباره زندگی رهبر جمهوری” مثل خمینی“تدریس کنند. اخیرا اعالم شده که کتابی با عنوان 

شود. پیش از این نیز یک موسسه وی پرداخته می” گیسبک زند“حال تهیه است که در آن به مساله 

خبر از آن داده بود که قصد دارد واحدی با عنوان ” طلوع رجعت حق“گرا با عنوان اصول

 برگزار کند.” ای پژوهیهای نظری امام خامنهضرورت“

خود آقا تنها  اگر ۸۸در فتنه “گفته بود که ” امام مهدی“مدیر حوزه علمیه  ٬هللا قرهیپیش از این روح

به گفته قرهی خطاب قرار دادن امام ”. گیرندتوانستند. ایشان مهره هستند و دستور میبودند، اصالً نمی

رهبری از ناحیه “کند که معلوم می ۸۸ای در خطبه نماز جمعه سال دوازدهم شیعیان از سوی خامنه

نظام، نظام مهدوی است، دیگر معلوم  ما قائل به این هستیم که وقتی“و ” شوندحضرت و خدا انتخاب می

 ”.است رهبر این نظام هم انتخاب شده از ناحیه حضرت حّجت است

هایی چون نامهای کرده بودند. ویژههللا خامنههایی درباره آیتنامهها نیز اقدام به انتشار ویژهبرخی رسانه

توسط معاونت سیاسی نهاد نمایندگی ” سیره امین“نامه هجم و ویژکه توسط روزنامه جام” تداوم آفتاب“

 ها از جمله این اقدامات بود.فقیه در دانشگاهوالیت

آید قبلش یا در تمام مشکالتی که برایش پیش می“ای هللا خامنهکاظم صدیقی، پیش از این گفته بود که ایت

رود، آنجا را در یرود و یا حرم حضرت رضا مکند یا جمکران میرود و با حضرت خلوت میبیابان می

ها یا در مسجد جمکران کند. حضور در بیابانها را باز میگیرد و دربگیرد و کلید را از آنها میبغل می

 ”.برای رفع مشکالت سیره مستمر زندگی حضرت آقا بوده و هست

 هللاوی همچنین چند سال پیش در سخنانی گفته بود که امام دوازدهم شیعیان در صحرای عرفات آیت

در عرفات دیدم وجود نازنین امام عصر ارواحنا فداه به مقام معظم رهبري “ای را دعا کرده است: خامنه

 ”.كردبا اسم دعا مي

گرا مدعی شده بود که های اصولای به قم نیز، یکی از سایتهللا خامنهچند سال پیش در هنگام سفر آیت

صبح قبل از آنكه كسی متوجه شود، آقا به مسجد جمكران “ت: ای رفته اسهللا خامنهامام زمان به دیدار آیت

دانید چه حال و هوایی بر رفتند و بدون برنامه قبلی وارد مسجد جمكران شدند. وقتی آقا وارد شدند نمی
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بودند، وای چه شود فهمید كه موال و سرور همه اهل عالم به استقبال ایشان آمده مسجد حاكم بود، اما می

 ”.روحانیتی بر این فضا حاكم است هوایی و چه

***** 

 /https://kadivar.com وبسايت محسن کديور

https://kadivar.com/

