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( کتابی منتشر شده است با  ۱۳۰۶از فقیه نزیه و رجالی بزرگ معاصر آقا سید موسی شبیری زنجانی )متولد  

« دریا:  عنوان  از  ای  کتابشناسی«جرعه  و  مباحث شخصیت شناسی  و  کتابشناسی شیعه،  )قم:    مقاالت  موسسه 

جلد(. بخشی از این کتاب حکایات و مطالبی است که آقای شبیری زنجانی در بین راه    ۴، تا کنون  ۱۳۸۹-۱۳۹۹

ب  )مسیر منزل تا حرم حضرت معصومه و مدرسه فیضیه و بالعکس( یا در جلسات انس بیان کرده است. این مطال

 از نوار پیاده شده و توسط ناشر تنظیم شده است. پاورقی ها هم از ناشر است.  

منتشر شده است. تاریخ ذیل مقدمه مدیر موسسه کتاب شناسی    ۱۳۹۹جلد چهارم این مجموعه أواخر تابستان  

که در  « ۱۳۹۸است. بنابراین تاریخ انتشار »زمستان [ ۱۳۹۹اردیبهشت  ۱۴]  ۱۴۴۱رمضان  ۹شیعه رضا مختاری  

 صفحه شناسنامه کتاب درج شده نادرست است!

(  ۱۴۱۹به »حاج شیخ احمد آذری قمی )م  ۱۱۶بخش سوم جلد چهارم کتاب با شماره    ۱۱۶مدخل شماره  

است. من از اسفند    ۱۳۹۰تا بهار    ۱۳۸۷تاریخ نقل این خاطرات بهار  (  ۶۵۳-۶۴۸اختصاص دارد. )ص[«  ۱۳۷۷]

اهلل آذری قمی« در هشت قسمت در وبسایت خود  عنوان »ذکر مصیبت آیت  سلسله مقاالتی با   ۱۳۹۲تا تیر    ۱۳۹۱

فراز و فرود آذری قمی؛ سیری در  و جرس منتشر کردم. ویرایش دوم این مقاالت در کتابی الکترونیکی با عنوان »

، مجموعه مواجهه جمهوری اسالمی با علمای منتقد،  (۷۷-۱۳۰۲اهلل احمد آذری قمی ) تحول مبانی فکری آیت

منتشر شد. جزئیات این یادداشت برگرفته از این کتاب است. طبیعی است که خاطرات    ۱۳۹۲دفتر دوم« در بهمن  

بحث و دوست شصت ساله مرحوم آذری قمی آن هم شخصیت قابل احترامی مانند آقای شبیری زنجانی  مختصر هم 
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کند. خاطرات ایشان در این باره حاوی پنج نکته مهم است که با حاشیه انتقادی تقدیم اهل نظر می  نظر مرا جلب  

 شود.

 

 

 نکته اول. جایگاه علمی و اخالقی آذری قمی 

»مرحوم آقای آذری نوه حاج رشید خان است که شاعر و خطاط درجه اول بود و به »اخگر« تخلّص داشت.  

ن نیز شاعر و به »شرر« متخلّص بود. لطف علی بیگ پدر شرر نیز»آذر« تخلّص  خاعلی بیگ پدر حاج رشید حسین

 ( ۶۴۸داشت. معنای هرسه کلمه مرتبط با آتش است: »اخگر بن شرر بن آذر«!« )ص

»قوت حافظه و سرعت انتقال: آقای آذری قمی استعداد کم نظیری داشت. زمانی که درمدرسه جدید    الف. 

بود، می  استعداد  اوهم خوش  که  ایزدی  نام  به  شاگردان  از  یکی  بود،  فکر  مشعول تحصیل  به  کسی  اصالً  گفت: 

وی خیلی قوی بود. از خود آقای آذری  داد بتواند پا به پای او بیاید. حافظه  افتاد با اورقابت کند و احتمال نمی نمی

شدم. معموالً افراد قوی الحفظ در انتقال  گفت: من یک صفحه قرآن را با یک بارخواندن حفظ می شنیدیم که می 

ای قوی داشت و هم سریع االنتقال بود. تنها اشکال ایشان این بود که  به مطلب ضعیف هستند، ولی او هم حافظه 
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کار نبود وعمده مایه علمی ایشان از قوت حفظ و فهم خوب بود. به همین جهت از  کشید و پر خیلی زحمت نمی 

 ( ۶۴۹هم بحثهای درجه اول اینجانب بود.« )ص

بحث بودم. گاهی  از وقتی آقای آذری به قم آمد تا وقتی که از دنیا رفت، با ایشان هم   »مباحثات مستمر:  ب. 

کردیم. آقای آذری خیلی باهوش بود، ولی  ا هم مباحثه می کشید. مدتی خیلی جدی بمباحثات ما ساعتها طول می 

   ( ۶۵۲کرد.« )ص خیلی مطالعه و تحقیق نمی 

 ( ۶۵۲»ازنظرعلمی هم درجه اول و بر بعضی رفقا مقدم بود.« )ص ج. 

تعبیر به هم بحث درجه اول در طول شصت سال، درجه اول از نظر علمی، خیلی باهوش، صاحب استعداد کم  

سریع االنتقال، و مقدم بر بعضی رفقا از سوی آقای شبیری زنجانی در حق آذری قمی باارزش    نظیر، حافظه قوی، 

او خیلی زحمت نمی ایشان منصفانه متذکر شده که  البته  یا خیلی مطالعه و تحقیق  است.  نبود  کشید و پرکار 

 کرد. نمی
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 نکته دوم. احساساتی و مبتال به تندروی سیاسی     

شد. شکستی هم که  کرد و زود هم پشیمان می»آقای آذری احساساتی بود، و احساسات بر وی غلبه می   الف. 

اواخر عمر دچارش شد، ناشی از غلبه همین احساسات بود. من در مباحث سیاسی با وی همفکر نبودم، ولی چون  

سال آشنایی با یکدیگر، اختالفات فکری درعالقه متقابل من و ایشان هیچ تأثیری    مخلص بود، در طول شصت

 ( ۶۴۹نگذاشت.« )ص

شد. ویژگی  »درمسائل عاطفی قوی بود و همین قوت عاطفه گاهی سبب تندروی وی در مسائل سیاسی می   ب. 

 (۶۵۰دیگر وی صریح بودن و عدم مجامله در اموربود.« )ص

اسی، کماالت وی را تحت الشعاع قرار داد، و استعجال درعمل مخالفان زیادی را  »متأسفانه تندرویهای سی ج. 

 ( ۶۵۲متعاقب بود.« )ص 

می   د.  نشأت  وی  بودن  احساسی  از  آذری،  آقای  نقیض  و  گیریهای ضد  موضع  اینکه  این  »  منشأ  و  گرفت 

   (۶۵۳تندرویها، تدلیس ومسائل دنیوی نبود.« )ص

اجماال آقای شبیری زنجانی در اکثر تعابیر فوق برحق است: احساسی بودن، غلبه احساسات بر وی، صاحب 

تدلیس   از  بودن  به دور  لهجه، عدم مجامله،  بودن، صراحت  نقیض، مخلص  و  قوی، موضع گیریهای ضد  عاطفه 

کرده اند. آقای شبیری آذری    ومسائل دنیوی. عالوه بر آن با شفافیت به تفاوت سیاسی خود با هم بحثشان اشاره

قمی را متهم به تندرویهای سیاسی دانسته که به شکستی هم که اواخر عمر دچارش شد، منجر شده است. در این  

 دو نکته می توان در اظهار نظر این فقیه رجالی مناقشه کرد.  

که مواضع دوست  چنان  تندروی سیاسی نبود، آن (  ۱۳۷۷-۱۳۷۴مواضع آذری قمی در چهار سال آخر عمرش )

به بعد هم تندروی نبود، بلکه دقیقا عمل به وظیفه شرعی امر    ۱۳۷۶دیگر ایشان مرحوم استاد منتظری در سال  

که فقیه نزیهی مانند ایشان در قبال خودکامگی به نام  به معروف و نهی از نکر و نصیحت به ائمه مسلمین بود. این
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ط الزم )ابتذال مرجعیت شیعه( سکوت کرده جای سوال دارد. در  دین و ادعای مرجعیت و فقاهت فرد فاقد شرای

  ۲۵)مورخ    درخواست وساطت برای آزادی زندانیان بیگناه سیاسی: نامه به آیت اهلل شبیری زنجانی نامه سرگشاده 

 به اجمال به این امر اشاره کرده ام.   ( ۱۳۹۳، ندای سبز، بعدا در کتاب الکترونیکی ۱۳۸۹آبان 

به عالوه چرا ایشان می فرمایند آذری قمی در أواخر عمرش شکست خورد؟! او بر آنچه حق می دانست مقاومت  

ستقامت  کرد و با استقامت بر این موضع خداپسندانه در حصر جان داد. آیا این شکست بوده است؟ چرا؟ مگر ا

منجر به شهادت حسین بن علی )ع( شکست بود؟! متاسفانه این دو اظهار نظر قابل تامل حضرت آقای شبیری  

لوازم سیاسی نامطبوعی دارد که به دور از ساحت ایشان است. برای آشنایی به احترام نگارنده به جایگاه رفیع  

: مروری بر نقش نیابتی  پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقلمرجعیت و شخص ایشان بنگرید به یادداشت  

 (. ۱۳۹۷آیان  ۸محمد یزدی در سرکوب استقالل حوزه علمیه ) 

 

 نکته چهارم. تغییر مواضع نسبت به آقای شریعتمداری

کاظم[    »تغییرموضع: ]سید  آقای  مرحوم  از  روزنامه  درآن  و  بود  رسالت  روزنامه  مسؤول  مدیر  آذری  آقای 

شریعتمداری به نحوی بسیار توهین آمیز تعبیر شده بود. اواخر آقای آذری از این کار پشیمان بود. دیدم در جایی  
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، لحن سابق نیست. البته حاشیه  کرد و پیدا بود که لحناز حاشیه آقای شریعتمداری ]بر العروة الوثقی[ تعریف می 

   ( ۶۵۳اش بر عروه بود.« )صآقای شریعتمداری معرّف علم او نبود و مجلس علمی وی خیلی بهتر از حاشیه 

اعالم خلع آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط جامعۀ مدرسین در زمان دبیری آذری قمی و به قلم محمد  

که از    - آقای خمینی به آذری قمی    ۱۳۶۳ت. در مهر  یزدی رئیس کمیسیون سیاسی جامعه صورت گرفته اس 

پیغام داد: »به آقای آذری قمی بگویند که    -رهبری انتقاد کرده  فرامین او را به مولوی و ارشادی تقسیم کرده بود  

رسد، بهتر آن است،  نفوذ و مقام ایشان به گرد پای نفوذ و مقام ]آقای[ شریعتمداری در میان علمای أعالم نمی 

العِرض )آبرویش به هدر( در حصر،  مهدور(  ۱۳۶۳ر پا را از گلیم درازتر نکنند.« شریعتمداری در آن زمان )مهر  دیگ 

و از اعزام به بیمارستان و مالقات با غیر خانوادة خود محروم بوده است. آذری قمی دوازده سال بعد توسط خَلَف  

ب پیغام  این  در  که  شد  دچار  سرنوشتی  همان  به  خمینی  آقای  آقای  سرنوشت  یعنی  بود،  شده  تهدید  آن  ه 

اسنادی  شریعتمداری که پایان کار همۀ علمای منتقد در جمهوری اسالمی بوده است. بنگرید به کتاب الکترونیکی  

، مجموعه  ۱۳۹۴  یعتمداری،از شکسته شدن ناموس انقالب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت اهلل سید کاظم شر

 مواجهه جمهوری اسالمی با علمای منتقد، دفتر اول. 

آقای شبیری زنجانی اجماال در نکته فوق برحق است. اما مرحوم آذری قمی پشیمانیش را از موضع سابق 

مواردی  پرده بگویم در  نسبت به آقای شریعتمداری با کنایه نگفته بلکه به صراحت در حصر نوشته است: »من بی

اهلل ]سید کاظم[ شریعتمداری اعتماد کردم گرچه حجت شرعی  هایی در رابطه با آیتقول  که به شایعات و نقل 

شهری بگوید آذری متعادل  ای در کار نبوده است. بگذار آقای ]محمد محمدی[ ری دارم، ولی واقعاً شاید مسئله

گردم و به آن افتخار  رأی و نظر من عوض شود برمینیست، بله عذاب خداوند ترسیدنی است، اگر چند مرتبه هم  

 ( ۴و  ۳، ص ۱۳۷۶آذر   ۴کنم.« )نامه به ملت ایران، می
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 نکته پنجم. تخریب منتقدان انقالب  

»پیش از پیروزی انقالب یک بار با آقای آذری، آقای حاج سید مهدی روحانی و آقای ]علی[ مشکینی در  

علی همدانی  معصوم مجلسی بودیم. آقای مشکینی پرسید: علمایی هستند مانند آقای آخوند همدانی ]ظاهرا مال علی 

، ولی در مسیرانقالب نیستند و  وآقای حاج سید احمد خوانساری که به حسب ظاهرعادل هستند [  ۱۳۵۷متوفی  

که از نظرعلمی و وجهه مردمی در مرتبه  [  ۱۳۶۱-۱۲۸۷درمقابل، علمایی هستند مانند آقای ]محمد[ صدوقی ] 

بعد هستند، ولی در مسیر انقالب هستند. اینکه آن علمای درجه اول را سّد راه اسالم معرفی و از میدان خارج  

پرسید: تخریب ساختمانهای دولتی مانند بانکها برای مختل کردن نظام  کنیم، شرعاً چه حکمی دارد؟ همچنین  

شاهنشاهی چه حکمی دارد؟ آقای آذری گفت: تخریب بانکها اشکال دارد، ولی تخریب وجهه آن علما اشکال ندارد.  

هین  کنند موجمن و آقای حاج سیدمهدی ]روحانی[ گفتیم: این کار ضربه به اصل انقالب است. درهمه جا سعی می 

اند و به تقوا وعلم  خواهید علمای موجهی را که مردم آنها را آزموده را جزء خودشان معرفی کنند، ولی شما می 

کنندکه  شوید؛ زیرا دشمنان تبلیغ می اند، مخالف قلمداد کنید! با تخریب علمای موجّه، خودتان خراب می شناخته
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، این انقالب را قبول ندارند.  شما که در مرتبه آقای آخوند  افراد موجّه وبزرگ که مریدان و مقلدان بسیاری دارند 

کردند که با  ]همدانی[ و آقای خوانساری نیستید که حرف شما را بپذیرند. آقای آذری و همفکرانشان تصورمی 

شود؛ درحالی که این کار ضربه به اصل انقالب و سبب  تخریب و منزوی کردن مخالفان انقالب، به انقالب کمک می

شد. من و آقای حاج سیدمهدی ]روحانی[ معتقد بودیم: اگر انقالبیون کارِ درست انجام  خیر در پیروزی آن می تأ

آید، ولی برخورد با بزرگان برای  بدهند، مخالفان خود به خود به انزوا کشیده می شوند و مشکلی هم پیش نمی 

   (۶۵۱کند.« )ص انقالب مشکل ایجاد می 

-۱۳۰۳ه بسیار مهمی اشاره کرده است. نقد ایشان و سید مهدی حسینی روحانی ) آقای شبیری زنجانی به نکت

بر آذری قمی کامال بر حق بوده است. ایشان مشخص نکرده موضع علی مشکینی که این پرسشهای مهم  (  ۱۳۷۹

انقالب    را مطرح کرده بود در این قضیه چه بود. موضع آذری در این مسئله متاسفانه موضع غالب انقالبیون قبل از

 و حتی بعد از پیروزی انقالب بوده است. من حداقل در سه جا در این زمینه بحث کرده ام:  

«  انقالب و نظام در بوته نقد اخالقی: آیت اهلل سید محمد روحانی، مباهته و مرجعیتالف. در کتاب الکترونیکی »

در این کتاب مواضع عملی آقای خمینی  (  ۱۳۹۴اسالمی با علمای منتقد، دفتر سوم )مجموعه مواجهه جمهوری  

 هم در این باره مورد تحلیل قرار گرفته است.   

آقا سید  نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقالب و انکار والیت فقیه: سیری در آراء و مواضع  ب. در مقاله بلند  

(  ۱۲۷۰-۱۳۶۳إعمال این روش ناصواب در مورد آقای سید احمد خوانساری )(  ۱۳۹۶بهمن    ۹)  احمد خوانساری

 را مستندا نشان داداه ام.   

)از بهمن    هتهمت در حکومت اسالمی: ریشه یابی احکام مهدور العِرض در فقه و روایات شیعج. سلسله مقاالت  

 که متمرکز در رویه بنیانگذار جمهوری اسالمی در این زمینه است.   ( ۱۳۹۷
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بعد از اینکه با خودش با همین روش ضداخالقی و خالف شرع رفتار شد    -آذری قمی در دو ساله آخر عمرش  

 هر چند بسیار دیر بود.  متوجه اشکال آن شد،  -

 

 

 عذرخواهی   نکته ششم. 

»آقای آذری در جهات سیاسی تند بود. بعد از رحلت آقای خمینی وقتی مجلس خبرگان، آقای ]سید علی[  

ای از پذیرش این بارسنگین استنکاف کرده و پرسیده  ای را برای رهبری انتخاب کرد، ظاهراً وقتی آقای خامنه خامنه

نفر خود من هستم. ولی چند سال بعد وقتی    پذیرد، آقای آذری گفته بود: اولین بود که چه کسی رهبری من را می 

ای اختالف نظر پیدا کرد، با ایشان مخالف شد. اواخرعمرهم از این کار خود پشیمان شد و در تاریخ  با آقای خامنه 

ای به ایشان نوشت به این مضمون که: من بر اثر سوء ظنّ به انقالب  نامه [  ۱۴۱۸محرم    ۱۰]  ۱۳۷۶اردیبهشت    ۲۷

به حضرت قمر بنی هاشم )ع( متوسل شدم و خداوند  [  ۱۴۱۸درونی مبتال، و سحرگاه یازدهم محرم ]ای  به ناراحتی 

مرا از آن مشکل نجات بخشید. اآلن هم مؤتمر به أوامر شما هستم و شما، آقای حجازی و آقای محمدی را از دعا  
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[«  ۱۳۸۹آذر  ( ]۱۴۳۲)محرم    فراموش نکرده ام. تفصیل این را آقای ]علی اکبر[ مسعودی خمینی اطالع دارند. 

   (۶۵۳ص  )

ناشر در مورد اظهارات آذری قمی در مجلس خبرگان رهبری به منبع زیر ارجاع داده است: »ر.ک: روایت  

رهبری ]مناسبات جمهوریت و اسالمیت در انتخاب ولیّ فقیه، سید یاسر جبرائیلی، تهران: نسیم انقالب وابسته به  

؛ دو نفر اخیر را هم اینگونه معرفی کرده است: »حجج اسالم سیدعلی  «۴۸۵، ص[۱۳۹۸انتشارات انقالب اسالمی، 

برکاته.« موارد داخل   از اعضای دفتر مقام معظم رهبری دامت  اصغر حجازی و شیخ محمد محمدی گلپایگانی 

ابهامهای جدی درباره انتخاب  کروشه را من به متن افزوده ام. درباره کتاب »روایت رهبری« بنگرید به این یادداشت  

مرداد    ۲۰)  مجلس خبرگان رهبری تا کنون منتشر نشده است؟  ۱۳۶۸رهبری: چرا مشروح مذاکرات اجالسیه های  

۱۳۹۹ )   

این نکته مهمترین قسمت این یادداشت است. فردی از مدافعان رهبری )و ظاهرا از دفتر ایشان( که از طریق  

سالهاست انتقادات این جناح را برایم مطرح کرده در شهریور جاری به من اعتراض کرد که چرا نامه پشیمانی    ایمیل

و عذرخواهی آذری قمی به مقام معظم رهبری را در کتابم سانسور کرده ام! و قطعه فوق از کتاب جرعه ای از دریا  

. به دلیل بالی کرونا و نیمه تعطیل بودن کتابخانه  را فرستاد. گفتم بعد از دسترسی به کتاب نظرم را خواهم نوشت

ها تهیه کتاب به طول انجامید. هفته گذشته به کتاب دسترسی پیدا کردم. این یادداشت وفای به  ها و کتابفروشی 

وعده ای است که داده بودم. در مورد جمله اول این خاطره در نکته دوم بحث شد. در مورد عبارات دیگر آن پنج  

 :بحث است
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 ۱۳۶۸بحث اول. اظهارات آذری قمی در مجلس خبرگان رهبری در سال 

برای آشنایی با زمینه مسئله متن سخنان آقای خامنه ای پیاده شده از فایل تصویری جلسه را عینا اینجا نقل  

ی اسالمی که حتی احتمال ]رهبر شدن[ کسی مثل بنده در آن مطرح  می کنم: »واقعا باید خون گریست در جامعه 

دانید. من نه از لحاظ  م، و شاید آقایان هم می دانشود. خود من حقیقتا الیق این مقام نیستم، و این را بنده می 

قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. قانون اساسی که  

  آقایان  از  بسیاری برای شرعی لحاظ  از …گوید مرجع، حاال یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حاال هیچی می 

  که   کسی  آن   که  است  صورتی  در   رهبر  قول  حجیت  هم،  شرعی  لحاظ  از.  …ندارد  را  برره  حرف  حجیت  حرفم

ر[ عمل کند او ]رهبر[ را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب االن در همین  رهب]  او  حرف  به  خواهد می 

فقهی[ نیستم. مسئله  نظر ]در أمور جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب

این قضیه ]رهبر    کند می   پیدا  اشکال  فنی  لحاظ  از  اصال.  …]رهبری من[ اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد 

شدن من[، رهبری ]من[، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. قبال خدمت آقای هاشمی ]رفسنجانی[ هم  

طرح بود و ایشان فرمودند من جّدا به ایشان گفتم من قاطعا  گفته ام در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه م 

چطور همین آقای ]احمد[ آذری ]قمی[ که اسم مرا اول بار در این جلسه  چنین چیزی را قبول نخواهم کرد.  

  یکی  کنند!«آوردند، بنده اگر حکم بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟ )همهمه: بله قبول خواهند کرد( قطعا قبول نمی 
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  نظر   به.  کند می   استناد  مشکینی  علی  نامه  به  خمینی  آقای  پاسخ  به  ایخامنه   آقای  اشکال  به  پاسخ  در  خبرگان  از

منتخب خبرگان در هر صورت رهبر است چه مجتهد باشد چه مجتهد نباشد و از عدول مؤمنین باشد در هر    وی 

ت از او واجب و حکمش نافذ است.  دو صورت رهبر منتخب خبرگان والیت دارد، حتی والیت مطلقه دارد و تبعی

به حق تذکر می آقای خامنه  نیست. والیت عدول مومنین است«ای  فقیه    از   دیگر   یکی  دهد: »این دیگر والیت 

  است   قرار   که   شودمی   متذکر  دانسته   وارد  را   دائم  رهبری  به   صالحیتش   عدم  به   ایخامنه   آقای  اشکاالت  خبرگان

  فقاهت  درجه  فاقد   اگرچه   ایشان  لذا.  نیست  الزامی  دائم  رهبری  شرایط   موقت   رهبری   برای  و  باشد   موقت  رهبر  ایشان

دهد. واضح  ای پاسخی به وی نمی قیه و غیرمجتهد مانعی ندارد. آقای خامنه ف  غیر موقت رهبری   اما است اجتهاد  و

حیت رهبری  است که شرائط رهبری چه دائم و چه موقت شرعا و قانونا مشخص است و ایشان خود را واجد صال

دانسته است. در عین اینکه قانون اساسی و شرع چنین سمتی را به رسمیت نشناخته است. توجیه  موقت هم نمی 

محمد امامی کاشانی در مورد استنابه دادن منکران فقاهت ایشان به کسانی که برای وی صالحیت فقهی فی الجمله  

سندی بر تدلیس مقام  به کاله شرعی اشبه است. )گذارد چرا که حالل مشکل نیست و  قائلند هم مسکوت می 

  (۱۳۹۶دی   ۱۹، رهبری و مجلس خبرگان

 آذری قمی شخصا حداقل دو بار درباره این قضیه اظهار نظر کرده است:

نامه خودنوشت در کتاب »خبرگان ملت« حوالی سالهای    الف.  درباره    ۱۳۷۰-۱۳۶۹آذری قمی در زندگی 

نقش خود در رهبری آقای خامنه ای چنین نوشته است: »در تعیین مقام معظم رهبرى نقش مؤثرى را ایفا کردم  

با اظهار من که چون به والیت مطلقه معتقدم رفع شد.« )خبرگان ملت:   ایشان  شرح حال نمایندگان  و تردید 

   (۱۳۴، ص۱۳۷۹مجلس خبرگان رهبری، دفتر اول، تهیه و تنظیم دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم،  

که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده کوشیده به    ۱۳۷۶همو در دست نوشته ده صفحه أواخر آبان    ب. 

است: »ما نگران بعد از امام راحل بودیم،    ابهاماتی که دربارة مواضع جدیدش مطرح بوده پاسخ دهد، از جمله نوشته

العظمی گلپایگانی مشرف شدیم... ایشان هرگز قبولی خود  اهلل شب وفات با چند نفر از بزرگان خدمت مرحوم آیت 
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ای در همان شب در منزل امام تصمیم خود با مقدمات امر را گرفته بودند،  را اعالم نفرمودند. مجموعۀ سه نفره 

نفر از قبیل آقای ]محسن مجتهد[ شبستری از مرحوم حاج احمد آقا ]خمینی[ مطلبی دائر به رهبری  یعنی چند 

ای فقط در حد اینکه ایشان برای رهبری خوب است در خبرگان نقل کنند، علمدار توطئه هم آقای  آقای خامنه 

ایشان ]آیت بود... فاصلۀ بین  آقای  اهلل گلپایگانی[ و آقای خامنه هاشمی ]رفسنجانی[  بود... حقیر  ای بسیار زیاد 

  ای را به عنوان قائم مقام آقای گلپایگانی مطرح ]کردم[ و بعد مستقالً. اینجا بود که زمینه برای اجرای توطئه خامنه

گردانی خود را آغاز و از زید و عمر استشهاد کرد. با اینکه قبالً مطلب   فراهم شد. آقای هاشمی ]رفسنجانی[ تعزیه 

گیری فوری برای صالح امت محمد )ص( مرا وادار به  ضی افراد زیرک شنیده بودم ولی نیاز مبرم به تصمیمرا از بع 

کند؟! به صحن مجلس رفتم و  ای طرح کردند که ]آیا[ آقای آذری گوش به حرف من می تسلیم کرد. آقای خامنه 

من به تلویزیون پیشنهاد کردم خبر  گیری،  دهم. پس از رأیگفتم من قائل به والیت مطلقه هستم، بله گوش می 

   (۸ای اعالم کنند.« )ص اهلل خامنه را با لقب آیت 

 اظهار نظر کوتاه آقای شبیری زنجانی در این زمینه مطابق واقع است.  
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 بحث دوم. اختالف نظر با آقای خامنه ای 

ای اختالف  این بحث در شرح این عبارت آقای شبیری زنجانی است: »ولی چند سال بعد وقتی با آقای خامنه 

نظر پیدا کرد، با ایشان مخالف شد.« آذری قمی با اینکه به اجتهاد مطلق آقای خامنه ای قائل نبود بنا بر مصلحت  

د، اما از ابتدا خط قرمز وی »ادعای مرجعیت  نظام به رهبری وی رای داد و از والیت مطلقه ایشان هم دفاع کر 

در تاریخ    -که خود وی از مؤسسان و مدتها دبیر آن بود   -آقای خامنه ای« بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  

خامنه ای را به عنوان یکی از هفت مرجع جامع الشرایط اعالم کرد. آذری مخالف بود. از این تاریخ   ۱۳۷۳آذر   ۱۱

لفت خود را با مرجعیت رهبری ابراز می کند. در این مجال سرخط دو سند دالّ بر اختالف نظر  او بتدریج مخا

 می آورم.    ۱۳۷۵-۱۳۷۴آقایان آذری قمی و خامنه ای در سالهای 

از انتشار مقاالتش سرباز زد.    - که وی مؤسس و صاحب امتیازش بود    - در نخستین قدم روزنامه رسالت   الف. 

در مصاحبه با آذری قمی نظراتش را منتشر می کند. وی در این مصاحبه برای    ۱۳۷۴آبان    ۱۰روزنامه سالم مورخ  

نخستین بار نظریۀ والیت مرجع اعلم و رهبری فردی که توان اجرایی داشته باشد به عنوان معاون یا منصوب او را  

شرط اعلمیت فقهی و والیت    ای به دلیل فقدانمطرح می کند. معنی این نظریه نفی والیت و مرجعیت آقای خامنه 

باشد. مطابق این نظریه رهبری  می   - که در آن زمان به نظر آذری آقای محمد تقی بهجت فومنی بود    -مرجع اعلم  

شود. آذری اعالم مرجعیت مقام رهبری را مغالطه و گناه  ای تنها با اذن یا نصب مرجع اعلم مشروع می آقای خامنه 

ز مغالطه کاربرد مصلحت نظام در امر مرجعیت است. وی جامعه مدرسین حوزة  کند. مراد وی ابزرگ اعالم می 

ای پیشقدم بودند  علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و برخی سیاسون را که در اعالم مرجعیت آقای خامنه 

فاقد صالحیت  گو باشند. آذری مخالفت با مرجعیت فرد کند که باید در قیامت پاسخمرتکبان گناه بزرگ اعالم می 

گذشت داند که نظام با منتقدان رهبری چقدر خشن و بی کند. آذری نیک می را عمل به وظیفۀ شرعی خود اعالم می 

ام. بیش از این  گوید: »برای همه پیامدهای اطالعاتی آن حتی قتل آماده کند، لذا در همان اول کار می رفتار می 

 دانم مطلب را تعقیب کنم.«  الزم نمی 
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ای تایپ شده در  صفحه ۲۸دهد، نامۀ  ین سندی که اختالف نظر آذری قمی را با خامنه ای نشان می دوم  ب. 

ناشر    ۱۳۷۴آبان    ۹تاریخ   بنیاد رسالت  بنیاد است.  بنیاد رسالت خطاب به کل  از اعضای  در پاسخ به شمیرانی 

های به تدریج از انتشار یادداشت   ۱۳۷۳امتیاز آن بوده و از دی    ای که آذری قمی صاحبروزنامۀ رسالت بوده، روزنامه 

ه، و در حد وسع نویسنده نزد دوستان و  جا امکان انتشار نیافتوی امتناع کرده است! این نامۀ سرگشاده البته هیچ 

اش نکات  آشنایان پخش شده است. آذری قمی در نخستین نامۀ سرگشادة خود در دوران متأخر حیات سیاسی

قرار می  تأکید  مورد  را  فقیه؛  (  ۱دهد:  زیر  مطلقۀ  والیت  اصل  به  والیت  (  ۲اعتقاد  به مصداق  آقای  اعتقاد  فقیه 

»والیت نظارتی مرجع اعلم« بدون تصدی بالمباشرة امور اجرایی توسط وی و انجام    اعتقاد به لزوم (  ۳ای؛  خامنه

الفقها  مقام امور اجرایی«: امام زمان دو نایب در کنار هم دارد، مرجع اعلم رئیس وظیفۀ عامل اجرایی به عنوان »قائم 

نظر در مجلس  این ( ۴لم است؛ مقام مرجع اعگمارد و رهبر قائم های مختلف می است که فقهای مادون را به پست

اساسی  ای ابراز شد و رأی نیاورد. با التزام به قانون مقامی اجرائی خامنه خبرگان در مورد والیت آقای گلپایگانی و قائم 

بعد از آقای اراکی آقای بهجت مرجع اعلم است، اگرچه در  (  ۵ای فقط رهبر است؛  و نظر آقای خمینی آقای خامنه 

آقای   ابواب  اعلم  برخی  را  آذری قمی خودش  اجتماعی(  و  )اقتصادی، قضائی  ابواب  برخی  و در  زنجانی  شبیری 

آذری جلوگیری از چاپ  (  ۶ای فاقد صالحیت مرجعیت است؛  دانسته است. در هر صورت به نظر وی آقای خامنه می 

د از رهبری جلوگیری کند  احدی حق ندارد از انتقا(  ۷داند؛  وسطی می اش را یادآور انگیزیسیون قرون   رساله علمیه 

ای بر خالف بنیانگذار جمهوری  آقای خامنه (  ۸و نفی مرجعیت رهبری همانند نفی رهبری مراجع توهین نیست؛  

گانه را برخود تحریم کرده، از عضویت مجلس خبرگان  آذری همکاری با قوای سه (  ۹تابد؛  اسالمی انتقاد را برنمی 

 کند. کس حتی نهاد رهبری به عرایض من توجه نمی گوید هیچهم استعفا نموده است. می 

خالصه اختالف نظر اصلی آذری با رهبری »ادعای مرجعیت رهبری« بوده است. جناب آقای شبیری به موضوع  

 اختالف رهبری و آذری اشاره نفرموده اند. 
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 بحث سوم. پشیمانی و عذرخواهی؟! 

از آقای شبیری زنجانی در انتهای این مدخل نقل شده است: »اواخرعمرهم از این کار خود پشیمان شد و در  

ای به ایشان نوشت به این مضمون که: من بر اثر سوء ظنّ به  نامه   [۱۴۱۸محرم   ۱۰]  ۱۳۷۶اردیبهشت    ۲۷تاریخ  

به حضرت قمر بنی هاشم )ع( متوسل شدم  [  ۱۴۱۸ای درونی مبتال، و سحرگاه یازدهم محرم ]انقالب به ناراحتی 

ی  و خداوند مرا از آن مشکل نجات بخشید. اآلن هم مؤتمر به أوامر شما هستم و شما، آقای ]سیدعلی اصغر[ حجاز

و آقای ]محمد[ محمدی ]گلپایگانی[ را از دعا فراموش نکرده ام. تفصیل این را آقای ]علی اکبر[ مسعودی خمینی  

 [« ۱۳۸۹آذر  ( ] ۱۴۳۲اطالع دارند. )محرم 

این   با مرجعیت رهبری پشیمان شده است. سند  از مخالفت  أواخر عمر  در  آذری قمی  ادعا شده است که 

ذری قمی که تاریخ و مضمون آن نقل شده است. البته ظاهرا آقای شبیری خود  پشیمانی نامه ای است به قلم آ

،  ۱۳۱۰نامه را ندیده است: مسعودی خمینی از این پشیمانی و نامه اطالع دارد. علی اکبر مسعودی خمینی متولد  

بوده  [ ۱۴۳۲محرم  ۳] ۱۳۸۹آذر    ۱۸تا   ۱۳۷۱عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تولیت حضرت معصومه از 
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است. مسعودی این مطلب را ظاهرا در نخستین روزهای پایان دوران تولیت خود برای آقای شبیری نقل کرده  

است. مضمونی که برای آقای شبیری نقل شده و ظاهرا ایشان تلقی به قبول کرده اند خالف واقع است و مطابق  

 ادله ای که اقامه می شود نمی تواند صحت داشته باشد.  

مسعودی »دوازده سال بعد از درگذشت آذری قمی« آن را برای آقای شبیری نقل کرده است.    دلیل اول. 

یعنی زمانی که امکان راست آزمایی آن به دلیل وفات آذری وجود نداشته است! با توجه به اینکه آقای شبیری  

مسعودی خمینی    زنجانی هر روز نماز جماعت مغرب و عشا را در حرم حضرت معصومه امامت می کرده است، و

هم تولیت حرم بوده چطور خبر چنین نامه ای را از تاریخ کتابت دوازده سال به تاخیر انداخته است!؟ رافع هر ابهام  

  قبل   روز  یک  هم   نامه  نگارش   تاریخ.  است  رهبری  دفتر   یا   وی   توسط   -!  خارجی  وجود  صورت  در  –انتشار متن نامه  

 .  ادعا درونی ناسازگاری  یعنی! است هاشم بنی  قمر  به  توسل تاریخ از

در تماس با فرزندان مرحوم آذری قمی آنها از چنین نامه ای اطالع نداشتند و آنرا تکذیب کردند.    دلیل دوم. 

  اش   خانواده  از  -  خارجی  وجود   فرض  بر  –البته این فرض منتفی نیست که آذری این نامه را  (  ۱۳۹۹)شهریور  

 . باشد  کرده  مخفی 

ای درونی مبتالشده بود. در حالی که آذری  سوء ظنّ به انقالب به ناراحتیادعا شده وی به دلیل  دلیل سوم. 

هرگز ذره ای به انقالب سوء ظن پیدا نکرده بود! او تا به آخر از انقالب، آقای خمینی و حتی والیت مطلقه فقیه  

اردیبهشت   تاریخ  به ادعای  او همچنان به رهبری آقای خامنه ای    ۱۳۷۶برنگشت. در  وفادار بوده است و صرفا 

مرجعیت ایشان انتقاد داشته است. آذری قمی هرگز از انکار مرجعیت آقای خامنه ای پشیمان نشده است. بلکه 

یعنی شش ماه بعد از تاریخ این نامه( تا آخر عمر تندترین انتقادهای ممکن را به آقای  ) ۱۳۷۶بعد از اتفاقات آبان 

 ر در آورده است.  خامنه ای به رشته تحری
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اگر فرضا آذری چنین نامه ای نوشته باشد این نامه شامل مواضع و اظهارات قبل از خود می شود، نه بعد از  

خود! یعنی بر فرضْ وی از آنچه در دو سند قبلی گفته پشیمان شده و عذرخواهی کرده است. اما آذری از اردیبهشت 

نده بوده  اتفاقا بسیار هم فعال بوده است. اسناد این بیست و دو ماه  مجموعا بیست و دو ماه دیگر ز  ۱۳۷۷تا بهمن  

 مدرک قطعی بر »مجعول بودن این نامه ادعایی« است که در دو بحث بعد به آن می پردازم. 

 

 

 بحث چهارم. مواضع آذری قمی قبل از حصر  

( تقسیم  ۱۳۷۶آبان    ۲۸دوران بیست و دو ماه پایانی زندگی آذری قمی به دو دوران قبل از حصر و حصر )از  

( آذری حداقل هفت نامه نوشته است که نسخه  ۱۳۷۶می شود. در دوران اول یعنی هفت ماه )اردیبهشت تا آبان  

 ام.  ای از آنها در اختیار من است و در کتاب فراز و فرود آذری قمی آورده 

، در ده صفحه. از نکات تازه  ۱۳۷۶خرداد    ۱۱نامۀ سرگشاده به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، مورخ    اول. 

ای، دفاع از مظلومیت استاد منتظری،  این نامۀ سرگشاده تیزترشدن انتقادات متعدد فقهی به مرجعیت آقای خامنه 

 ای است. و مصلحتی دانستن جواز تقلید یا اعلمیت آقای خامنه 



 

 

یزنجان  یری از منظر شب ی قم ی آذر 20  

اکبر هاشمیدوم به  نامۀ سرگشاده  ریاست  - رفسنجانی  .  روزهای  را می   که آخرین  به    -گذراند  جمهوریش 

، در ده صفحه: انتقاد از اقتصاد  ۱۳۷۶مرداد    ۲جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ  عنوان رئیس 

ها و مراجع، و باالخره افشای  امور حوزه دولتی و سوسیالیستی، انتقاد شدید از وزارت اطالعات به دلیل دخالت در  

رفسنجانی  جمهوری هاشمیها و مراجع وزارت اطالعات در زمان وزارت علی فالحیان در دوران ریاستمعاونت حوزه 

 کرده است. ای انجام وظیفه می که مستقیماً زیرنظر دفتر رهبری برای جا انداختن مرجعیت و اعلمیت آقای خامنه 

به »مقام منیع و خطرناک وزارت اطالعات«    ۱۳۷۶شهریور    ۲۵نویس مورخ  ای دست  نامۀ یک صفحه   سوم. 

ای حداکثر یک »مجتهد متجزی« است، در حالی که شرط مرجعیت  : آقای خامنه  [ یآبادنجف   ی درّ  یعل]قربان 

اجتهاد مطلق است. فالح معاون حوزه و مراجع وزارت اطالعات با »ضرب زور« مرجعیت فردی فاقد صالحیت را بر  

قرن خالف   از  سنت جاریه  قبیحی  وجه  تقلید  مرجع  عنوان  به  فاقد صالحیت  فرد  تحمیل  است.  انداخته  ها جا 

 مرجعیت و رهبری در میان مسلمانان جهان به نمایش گذاشته است.  

تایپ شده  چهارم.  جمهور  به سید محمد خاتمی رئیس  ۱۳۷۶آبان    ۵صفحه ای مورخ    ۳۴  نامۀ سرگشاده 

به دست  علیرغم مخاطب آن در نقد رهبری و مرجعیت ناحق وی است به سرعت دست    اصالح طلب. این نامه که 

شود.  گیرد و علت اصلی تضییقات و حصر وی در أواخر همین ماه می گردد و مورد توجه افکارعمومی قرار می می 

رخورداری از شرائط  ب  ای را به دلیل عدمآذری قمی در این نامۀ تاریخی والیت مطلقه بلکه مطلق والیت آقای خامنه

داند که صرفا با اذن مجتهد جامع  مجتهد جائزالتقلید منتفی دانسته، رهبری ایشان را تنها از باب ضرورت مجاز می 

-های وزارت اطالعات معرفی کرد و برای نخستینالشرائط اعلم امکان ادامه دارد. وی مقام رهبری را مسئول جنایت

شرع به مراجع مستقل از سوی وزارت اطالعات از قبیل استاد منتظری  خالف    بار به برخی فشارهای غیرقانونی و

محمد روحانی و سیدمحمد شیرازی اشاره نمود. نامۀ سرگشادة آذری در محافل مذهبی سیاسی  و نیز آقایان سید 

یخ آذری از  قم و تهران با استقبال مواجه شد. جامعۀ مدرسین طی دو بیانیۀ شدیداللحن به وی تاخت و از این تار

گیری کرد یا اخراج شد. دو روز بعد اراذل و اوباش در لباس طالب علوم دینی به  شرکت در جلسات جامعه کناره 
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  درس آقای آذری قمی در مدرسۀ فیضیه قم حمله کرده با شعار »مرگ بر ضد والیت فقیه« ایشان را مورد ضرب 

 وشتم قرار داده، درسش را برای همیشه تعطیل کردند.  

ای )یک صفحۀ تایپ شده(  آذری قمی نامۀ سرگشاده   ۱۳۷۶آبان   ۲۰در فردای واقعه یعنی سه شنبه   پنجم. 

ای از آن را  را خطاب به هموطنان درباره اعالمیۀ جامعه مدرسین و حمالت سبعانه پس از آن منتشر کرد و نسخه 

 فت.به خبرگزاری جمهوری اسالمی ارسال کرد که هرگز روی تلکس خبرگزاری نر 

  ۱۳۷۶آبان    ۲۱به دنبال عدم انتشار اعالمیه آذری از سوی خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی چهارشنبه    ششم. 

آبادی »مقام غیرمحترم و غیرمسئول وزارت اطالعات«  نجفای شدیداللحن به  قربانعلی درّی  رجب( نامه   ۱۱برابر با  )

نویس( نوشت و او را به دلیل حمله نیروهای امنیتی به کالس درسش و تعطیل آن همراه با هتاکی  )دو صفحۀ دست 

خبر شده بود که مقام رهبری اراده کرده  با  ۱۳۷۶و شعارهای موهن مورد اعتراض قرار داد. آذری قمی در تابستان  

عبارت دیگر برای مرجعیت اعلی  از طریق جامعۀ مدرسین قم مرجعیت را همانند رهبری در خود منحصر کند، به 

کرد. او این مسئله را همراه با مستنداتش در روستای خاوه )اطراف قم( برای استاد منتظری تشریح  ریزی می برنامه

بود.  (  ۱۳۷۶آبان    ۲۳رجب )  ۱۳کرد. سخنرانی   یادشده  بر رخداد  مبتنی  هر دو فقیه در نقد مرجعیت رهبری 

اع منتظری  استاد  انتقادی  تحت سخنرانی  را  آذری  معلقتراض  این سخنرانی  نتیجه  داد.  قرار  شدن  الشعاع خود 

ای را برای  صالحیت آقای خامنه  سودای مرجعیت اعالی رهبری بود. آقای منتظری درآن روز به صراحت عدم

د.  اش در امر مرجعیت را »ابتذال مرجعیت شیعه« خوانمرجعیت اعالم کرد و دخالت او و عوامل اطالعاتی امنیتی

 اعتراض استاد موثرترین اعتراض به مشروعیت دومین رهبر جمهوری اسالمی بود.  

نامۀ سرگشادة )دست  ۱۳۷۶آبان    ۲۴آذری قمی در تاریخ شنبه    هفتم.  به  نویس ده صفحه در  ای( خطاب 

این   در  داد. وی  قرار  نقد  مورد  را  مدرسین«  محترم  »دیدگاه جامعۀ  بار دوم  برای  عزیز«  برای  نامه  »هموطنان 

شناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط  بار اوالً اعلمیت استاد منتظری را به رسمیت می نخستین

ای به رهبری از  کند. به نظر وی نصب آقای خامنه فقیه و مرجعیت اعالم می ای را جهت تصدی والیت آقای خامنه 
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شود و انجام  اساسی بر آن بار نمی گانه قانون ختیارات یازده باب ضرورت بوده که بسیاری آثار والیت شرعی از جمله ا

 وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. 

یکی از دو منتقد اصلی آقای خامنه ای در حوزه    ۱۳۷۶بنابراین واضح است که آذری قمی از اردیبهشت تا آبان  

 علمیه قم بوده و توهم پشیمانی او از انتقاداتش نسبت به ادعای مرجعیت رهبری کامال بی پایه است.  

 

 

 بحث پنجم. مواضع آذری قمی از حصر تا وفات

وپرورش و ادارات قم و مشهد با هماهنگی جامعه مدرسین و شورای مدیریت حوزه علمیه قم به همراه آموزش 

با تعطیل دروس حوزه و مدارس و    ۱۳۷۶آبان    ۲۸کامل با قوه قضائیه، وزارت اطالعات، سپاه و بسیج در تاریخ  

ادارات تظاهرات خودجوش مردمی! ترتیب دادند و اراذل و اوباش امنیتی با غارت و تخریب و تصرف حسینیۀ استاد  

ملی به دستور مقام  ری برهان قاطعی! به منتقدان رهبری نشان دادند. شورای عالی امنیت منتظری و دفتر آقای آذ

شان محصور کرد تا مایۀ عبرت خالئق  معظم رهبری برای حفظ جان این فقیهان »خائن« آنها را در منزل مسکونی

 گردند.  
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کند، و أخیار را هتک  کشد و شکنجه می ای أبرار را میآذری در نخستین ساعات حصر نوشت: »خامنه  الف. 

ای  دهد... من از ظلم و ستم خامنهبرد[، و به غصب والیت ادامه میکند، و أبریاء ]پاکان[ را به قربانگاه ]میمی

طه از امامت جمعه گرفته تا مناصب دیگر  جویم، و اگر والیتی داشته ساقط ]است[، و نهادهای مربوبیزاری می

 باطل است.« 

آذر    ب.  نامۀ  در  والیت   ۱۳۷۶آذری قمی  نوشت: »لشکریان  تهران  دادگستری  رئیس  رازینی  علی  فقیه    به 

همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از باال پرت  

های زمان را درآوردند که: یزید  ا از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینبکردند و کف کوچه ر

جان کن. نه به خانوادة مریض و نه به فرزند مریض من رحم  فقیه است، نوش زنی! این چوب والیتبزن، خوب می 

 نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند.«  

قضائیه علمای منتقد را تهدید کرد  یه منتقد در حصر هم به انتقادات خود ادامه دادند. رئیس قوة  هر دو فق  پ. 

ماه حصر دو    ۱۵تر برخواهند داشت. آذری در طول  که اگر به انتقاداتشان ادامه دهند »مردم!« قدم بعدی را محکم

ه سال قبل وی که معالجه شده بود عود کرد.  بار به حال اغماء افتاد. به دلیل فشار روحی روانی، سرطان خون دوازد 

اگرچه در اغماء دوم نظام دستپاچه او را برای معالجۀ فوری به آلمان اعزام کرد، اما بعد از بازگشت و بهبود نسبی  

رود.  بازگشت بیماری او و همسرش الزم تشخیص دادند وگرنه بیم خطر جانی می   حصر را برای عدمپزشکان رفع

کند حصر بیت آقای آذری  به دیدار مقام رهبری رفته از ایشان درخواست می   ۱۳۷۷أواخر پائیز    محمد مؤمن قمی

قمی برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند با شرائط روحی مناسب به بیمارستان اعزام شود، در غیر این صورت در  

 ا خونسردی فرمودند: »به دَرَک!«  رود. مقام معظم در پاسخ به خواسته خداپسندانه وی بمورد ایشان بیم جانی می 

موقع«  نظر کرد. او به واسطۀ »فتوای بی آذری در دوران حصر در اکثر آراء و فتاوای قبلی خود تجدید    ت. 

تمرکز وجوه شرعیه در دست رهبری از خدا و رسول استغفار و از مردم عذرخواهی کرد. او استاد منتظری را اعلم  
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یاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر  رهبری او را از ظلم به بی   مراجع اعالم کرد و در نامه به

 داشت، و به او نصیحت کرد که رهبر باید متواضع و فروتن باشد. 

ای  هایی که برای تثبیت رهبری آقای خامنهبه جوانان از قدم  ۷۷آذری قمی در نامۀ سرگشادة اردیبهشت    ث. 

داند که در  دای خود و جوانان عذرخواهی کرد. او یکی از اشتباهات روحانیت را این می برداشته و جهات دیگر از خ

پندارد. این  فهمند خود را قیّم مردم می  اموری غیرفقهی و چیزهایی که مردم و اساتید دانشگاه از آنها بهتر می  

بلکه شکست خورده است. در  خورد، نهضت هم اگر مبتال به افکار ارتجاعی ضد تمدن غرب باشد قطعاً شکست می

 دهد.  همین نامه در حقیقت آذری با نامشروع دانستن حاکمیت دستور اعتصاب و انقالب به جوانان می 

کند: والیت مطلقۀ اجرائی  آذری قمی در آخرین نوشته خود با بیان دو نکته آراء سابق خود را تصحیح می   ج. 

 خمینی است. گفتارها و نوشتارهای گذشته اگر ظهوری بیش از  اهللو سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و آیت 

این داشته باشد اشتباه محض است و آذری قمی از این بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی  

اساسی هیچ اختیاری ندارد، آنچه قبالً  فقیه یا رهبر خارج از مجاری قانون کند. دیگر اینکه »ولیعذرخواهی می

 اساسی است.« فقیه از نظر قانونگویم والیت  أخیراً میفقیه از نظر آیات و روایات است، آنچه ام والیتفتهگ

ای با بحران مشروعیت  آخرین نوشته آذری قمی قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: »آقای خامنه  چ. 

اساسی  شرائط بود )مرجعیت بالفعل(، از نظر قانوناساسی قدیم ایشان فاقد  رهبری مواجه است. زیرا مطابق قانون

جدید هم ایشان فاقد شرائط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرائط اضطراری و بر اساس 

له قانونی نبوده است.    اساسی بود. بر این اساس انتخاب معظمنقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانون

داند. من درصدد تضعیف یا تخریب  یشان اعلم در موضوعات هم باشند احدی ایشان را اعلم در احکام نمی اگر ا

اساسی باالتر برده است، امری که  فقیه را از قانون  هایی هستم که والیتوالیت فقیه نیستم، درصدد زدودن پیرایه

امروز خریداری ندارد. همه  نادرست است. استبداد دینی بدترین  فقی چیز را در گرو والیت    در دنیای  ه دانستن 

 استبدادهاست.« 
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گوید اگر عمری باشد دربارة  ها می ای در روزنامههای زنجیرهآذری قمی در بیمارستان با دیدن خبر قتل  ح. 

ایران پخش  آمرین قتل  از رادیو  از مرگ وی  اما خبر درگذشت آذری ده روز زودتر  ها حقایقی را خواهم گفت. 

همزمان با وفات امام صادق    ۱۳۷۷بهمن    ۲۲باألخره احمد آذری قمی به شکلی مشکوک و مظلومانه در    شود! می

 کند.  سالگی دارفانی را وداع می ۷۳االنبیاء تهران در سن  )ع( در بیمارستان خاتم 

استاد منتظری تنها مرجعی است که از حصر »رحلت ناگوار و مظلومانه عالم بزرگوار و فقیه مجاهد حضرت    خ. 

اهلل آقای حاج شیخ احمد آذری قمی« را تسلیت گفت و در توصیف ایشان نوشت: »مردی متعهد و بافضیلت  آیت

م بود و از هیچ تالش و فداکاری دریغ  که در تمام مراحل انقالب اسالمی همراه امام راحل )ره( و روحانیت و مرد

نمود، و آخراالمر در اثر تذکر دادن  داد کوتاهی نمی گاه در انجام آنچه را وظیفه شرعی تشخیص می کرد، و هیچنمی

به مقامات با برخوردهای تند و حصر غیرقانونی در منزل مواجه شد و خدمات شایان و سوابق درخشان ایشان را  

 نادیده گرفتند.« 

بر جنازه دوست دیرینه و هم بحثش نماز خواند  ۱۳۷۷بهمن    ۲۴آقا سید موسی شبیری زنجانی در تاریخ    د. 

و در مقبره مهدی عراقیِ حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد. در مراسم ترحیم وی در مسجد محمدیه که  

لکریم موسوی اردبیلی،  از سوی خانواده متوفی برگزار شده بود مرحومان محمد تقی بهجت فومنی و سید عبدا

اهلل صافی گلپایگانی، احمد منتظری به نمایندگی از پدر محصورش، و  آقایان سید موسی شبیری زنجانی و  لطف

عالی مدیریت  قمی و حسین راستی کاشانی از اعضای جامعه مدرسین و شورای  نیز ابراهیم امینی، محمد مؤمن

 حوزه علمیه قم شرکت داشتند. 
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با توجه به مدارک فوق کمترین تردیدی باقی نمی ماند که ادعای پشیمانی آذری قمی از مواضعش    نتیجه. 

در نقد مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای از پایه بی اساس است و اثبات صحت نامه ادعایی منقول مسعودی  

سی شیعه ناشر و تنظیم کننده  کتابشناخمینی برای آقای شبیری زنجانی با چه موانع بزرگی مواجه است. مؤسسه  

کتاب جرعه ای از دریا هفت سال بعد از انتشار کتاب فراز و فرود آذری قمی با نادیده گرفتن مستندات فوق اعتبار  

با مطالعه کتاب »فراز و فرود آذری قمی«   امیدوارم حضرت آقای شبیری زنجانی  برده است.  خود را زیر سؤال 

    ست صمیمی و هم بحث خود را از نظر بگذرانند.    مستندات چهار سال آخر زندگی دو

 ۱۳۹۹بهمن  ۵
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