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 جلسه اول:  خالصه

بینی امام خمینی در نامه نقد بخش آذری قمی کتاب روشن: آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد»

  (:۱۴۰۰آبان  ۱۶« )۶/۱/۱۳۶۸

 ینیخم یخورده است. در گام اول مسعود دیکل ۱۳۸۹از سال  یاز رهبر یآذر ینامه عذرخواه یویسنار

 یبدون دسترس شانینقل کند. ا یزنجان یریشب یآقا یشود تا خبر آن را برا یوقت حضرت معصومه مامور م تیتول

 نهیزم نیمنتشر کرده است. ا ۱۳۹۹در تابستان  «ایاز در یجرعه ا»خود را در کتاب  دهیشن یبه نامه عذرخواه

 بود.  یو یاهم بحث منتقد ومتوف بیتخر ینام براخوش یو سوء استفاده از مرجع یساز

متن کامل  ۱۴۰۰در آبان  یمنتظر یمرحوم آقا هیچهارمش عل یسازدر کتاب یشهر یر یگام دوم محمد در

 شهیکند، بدون درج کل یمندرج در کتاب جرعه منتشر م خیمتفاوت با تار یخیرا با تار ییادعا ینامه عذرخواه

(، ۱۳۷۵ بهشتیبه ارد ۱۳۷۶ ادسال به عقب برده شده )از خرد کینامه حدود  خی. تاریدست خط نامه عذرخواه

کرده  یمشکل م اریرا بس خیباور به صحت نامه در آن تار ۱۳۷۶در سال  یو جسورانه آذر حیچرا که مواضع صر

 است. 

در  یحکومت یهایتوسط روزنامه ها و خبرگزار یآذر یمتحدالشکل انتشار متن کامل نامه عذرخواه خبر

 یگسترده نظام برا یزیدهد و نشان از برنامه ر یانتشار خود کتاب را تحت الشعاع قرار م یشهر یر دیکتاب جد

 دارد. یقم یدر مورد آذر یافکار عموم بیفر

https://kadivar.com/19200/
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 ،یدارد در اعالن سخنران یکه وجود خارج یدر صورت یانتشار دست خط نامه آذر یمن برا یاز تقاضا بعد

دست  نیرا منتشر کرد. اما ا یمنتسب به آذر یفارس دست خط یزارزنده، خبرگ یچند ساعت قبل از سخنران

کرده  یاز آنها استفاده م ۱۳۷۶در سال  یکه آذر ییمتفاوت با سربرگها یسربرگ یکیدارد:  یخط سه اشکال اساس

 یدر باال خیتار نجایکه در ا یگذاشته در حال یامضا م ریرا ز خیتار شیها هیانینامه ها و ب هیدر کل یدارد، دوم آذر

مندرج  یو قمر یشمس خیبا تار ینامه عذرخواه یدرج شده در باال خیسربرگ درج شده است، و از همه مهمتر تار

 یمنسوب به آذر یگذارد که عذرخواه ینم یدیقرائن ترد نیمتفاوت است! ا یشهر یدر متن نامه در کتاب ر

 است.  یو ساختگ یجعل

 یقم یداشته اند که آذر نیقی ینظام و شخص رهبر ،یرفسنجان یمنتشرشده هاشم رایتوجه به خاطرات اخ با

قم بوده است، و نامه  هیدر حوزه علم یخامنه ا یآقا یو رهبر تیمرجع یاز دو منتقد شاخص اصل یکیمتاخر 

در حصر  یو رهبر تیمرجع یبرا یخامنه ا یآقا تیصالح یبا نف یو آذر ست،یاو ن ییموضع نها یعذرخواه

 شده است.  ریرفته و عاقبت بخ ایاز دن یرقانونیغ

مستند  ینظام است که با روشنگر یبکاریو فر سیتدل یقم یآذر یعذرخواه ینامه مخدوش و جعل انتشار

و  یاسالم ینظام جمهور یو قانون یاخالق ،ینید تیبر عدم مشروع یگریفوق نقش برآب شد و بحمداهلل سند د

 رهبر آن شد. 

*** 

 تیروا ،یرفسنجان یاز خاطرات هاشم گرید ییاست: نقل و نقد برشها ریدوم شامل پنج بخش به شرح ز جلسه

از  تیسرکوب و جنا ریو تطه ،یقم یخانواده آذر هیبیتکذ نیدوم ،ینیخم یمسعود تی! نقد روا؟یهمراه آذر

 . خیتار فیو تحر یسازدروغ قیطر
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 یرفسنجان یاز خاطرات هاشم گرید ییاول. نقل و نقد برشها بخش

 

و مالحظات خانواده  ،یرفسنجان یاز خاطرات هاشم گرید یاست: نکات لیبخش شامل دو بحث به شرح ذ نیا

 درباره پدرشان.  یرفسنجان یبر خاطرات هاشم یقم یآذر

 یرفسنجان یاز خاطرات هاشم گرید یاول. نکات بحث

 یکه ذکرشان خال افتمی یرفسنجان یهاشم ۱۳۷۷و  ۱۳۷۶ یضمن مطالعه دو نکته تازه در خاطرات سالها در

 و کامال مرتبط با بحث است. ستین دهیاز فا

را آورد و گفت: در  ژهیاز وزارت اطالعات بولتن و ی[ تهرانر؟ی]ام ی: عصر آقا۱۳۷۶بهمن  ۲۹». اول نکته

 دحسنیس یآقا« ... گردد دیبا یحکومت طالبان ملغ»داده اند:  یشعار بد ریرکبیدانشگاه ام انیاجتماع دانشجو

و رفتار  شانیا تیمرجع جیکرد و عوامل آنرا ترو یاظهار نگران یرهبر گاهیشدن پا فیآمد. از ضع یخرم آباد یطاهر

 ییو ستاد اجرا ۴۹و دادگاه اصل  شانیا تیو اعالن مرجع یریگ یقم[ در نحوه رأ هی]حوزه علم نیجامعه مدرس

در انتخابات که  مایو ائمه جمعه و صدا و س جیو اقدامات سپاه و بس یاهلل منتظر تیبا آ ریفرمان امام و رفتار اخ

و ... و از من خواست که  یمداحان از جمله منصور ارض یرفتار انصار حزب اهلل و بعض زیو ن ستنده شانیمنصوب ا
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نتقال قدرت، به اهتمام : ایرفسنجان یهاشم ۱۳۷۶)کارنامه و خاطرات سال « بگذارم. انی[ در می]رهبر شانیبا ا

 ( ۶۷۹-۶۷۸، ص۱۳۹۸تهران: دفتر نشر معارف انقالب،  ،یرفسنجان یمحسن هاشم

ربع قرن قبل  کیگردد(  دی)از شعار حکومت طالبان الغا با ریرکبیدانشگاه ام انیمراد دانشجو : الف.یبررس

 یبوده است و چه شعار خوب «یاسالم یبه جمهور یمسم ییهمان حکومت وال ای رانیدر ا ینیاستبداد د یالغا»

خارج  دیاز ترد یهمه پرس یدارد با برگزار دیدتر یاست، اگر کس رانیشعار امروز مطالبه اکثر مردم ا نیداده اند! ا

 شود.   یم

 نیمجلس خبرگان، عضو جامعه مدرس سهیرئ أتی( عضو ه۱۳۱۷-۱۳۹۲) یخرم آباد یطاهر دحسنی. سب

نوشتم:  یبه آنچه در زمان درگذشت و دیبود. بنگر یخامنه ا یآقا تیاز مخالفان مرجع یکیقم و  هیحوزه علم

 وارید بانانشیپشت نیترفقرهبر و مش نیقدر ب( آن۱۳۹۲ وریشهر ۱۸و دفاع از حقوق منتقدان ) یخرم آباد یطاهر

بگذارد  انیدرم مایمستق یخامنه ا یدلسوزانه را با خود آقا ینقدها نیتوانسته ا ینم یخرم آباد یبوده که طاهر

 یانتقادات را به گوش رهبر نیجرأت کرده ا یهاشم ایتا او به رهبر منتقل کند و آ دیبگو یو مجبور شده به هاشم

 داند! یبرساند؟ خدا م

 حتینص قیگذاشته از مصاد انیدرم یرفسنجان یبا هاشم یانتقال به رهبر یبرا یخرم آباد یکه طاهر ینکات

هم بوده است:  یقم ینشده است. اکثر آنها رئوس اعتراضات آذر یاست که متاسفانه به آن توجه نیبه ائمه مسلم

اعالم  هیدر قض نیجامعه مدرس شمخدو یریگ یرأ شان،یا تیمرجع جیترو لیبه دل یرهبر گاهیشدن پا فیضع

 ج،ی)سپاه، بس یاقدامات منصوبان رهبر ،یقم یو آذر یمنتظر انیرفتار خالف قانون و شرع با آقا ،یرهبر تیمرجع

فرمان  یی]؟[ و ستاد اجرا ۴۹مداحان( در انتخابات، دادگاه اصل  یانصار حزب اهلل، و بعض ما،یائمه جمعه، صدا و س

فهرست  نی. استینسبت به نظام ن تشیدر حسن ن یدیبود و ترد یخامنه ا یآقا یرهبر بانانیاز پشت یامام. طاهر

ها دانشگاه دیبلکه اکثر اسات هیعلم یحوزه ها یشد که اکثر فضال یبود محرز م یست. اگر آزادمطالباتش بوده ا

 دارند.     یمطالبات مشابه
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واعظ رفتم،  ی[ فلسفی]محمدتق یآقا دارید ی: در دفتر کوشک بودم. عصر برا۱۳۷۷مهر  ۶»: دوم نکته

و فهم و دقت  هیحال و روح یکم است و در گوشها سمعک دارند، ول شانیو شکننده شده و نور چشم ا فیضع

در مشهد  هیفق تیدرس وال دامه[ از ایآقا ]فلسف یعل رزایحاج م شانیبرادرا یدارند. .... از مسئله خوددار یخوب

بهتر  ابدیگفته است اگر ادامه ن شانیمشورت کرده و ا شانیداده، با ا یم یگفت چون احتمال آثار منف دم،یپرس

 یهاشم ۱۳۷۷)کارنامه و خاطرات سال « شده است. یریجلوگ یشده بود که با دستور دفتر رهبر عیاست. قبال شا

 ( ۴۳۶-۴۳۵، ص۱۴۰۰ ،ی: دفتر نشر معارف انقالب، به اهتمام فائزه هاشمنمصلحت، تهرا ی: در جستجویرفسنجان

 یعل رزای( صورت گرفته است. م۱۲۸۷-۱۳۷۷) یفلسف یدو ماه قبل از درگذشت محمدتق دارید نی: ایبررس

در خاطرات  یرفسنجان یاز فقها و مراجع حوزه مشهد بوده که هاشم ی( برادر کوچکتر و۱۳۸۴-۱۲۹۹) یآقا فلسف

از  شانینقل کرد که ا انخبرگ قیتحق ونیسیمجلس خبرگان و کم سهیرئ اتیه یخود از اعضا ۱۳۷۶آبان  ۱۴

( یقم یآن را )عالوه بر مخالفت آذر قیکرده اند و از جمله مصاد یاز نگرانابر یشدن مخالفت با رهبر یعاد

 دهیشن»خود نوشته بود:  ۱۳۷۶در دست نوشته اواخر آبان  یقم یبرشمردند. آذر یآقا فلسف یعل رزایمخالفت م

کرده  لیرا مطرح نموده اند. اطالعات آن را تعط هیفق تیدر مشهد درس وال یآقا فلسف یعل رزایاهلل م تیام آ

 ( ۱۸۶)فراز و فرود، ص« است.

شده است. به گفته برادرش چون  لیتعط یو هیفق تیشده که درس وال حیتصر یهاشم دیخاطره جد در

 سیتدر یرا متوقف کرده است. راست هیفق تیوال سیداده بعد از مشورت با برادرش تدر یم یاحتمال آثار منف

آن را به ضرر  سینظام تدر ست،بوده ا هیفق تیآقا مخالف وال یعل رزایداشته است؟! م یکدام آثار منف هیفق تیوال

بوده اند.  یآن آثار منف جادکنندگانیا یتیها و ماموران امن یدانسته لذا مدافعان نظام از لباس شخص یخود م

وزارت  تیو روحان و حوزه تیمعاونت مرجع ررنظیها زمزاحمت گونهنیداند که ا یم یبهتر از هر کس یهاشم

کنند. لذا  یم فهینصب و انجام وظ یتوسط رهبر مایمعاونش مستق نیو ا عاتاطال ریشود، و وز یاطالعات انجام م

 است.          یرهبر اتیمنو یت مجرانداشته است، وزارت اطالع تیبا واقع یمزبور تفاوت عهیشا
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 درباره پدرشان  یرفسنجان یبر خاطرات هاشم یقم یبحث دوم. مالحظات خانواده آذر

را فاقد دقت دانسته مالحظات خود به  یرفسنجان یموارد خاطرات هاشم یبرخ یقم یمرحوم آذر خانواده

 قرار دادند.  نجانبیا اریدر اخت ریشرح ز

ازحصر پدر  یذکر چیدر خاطرات خودش ه یرفسنجان یهاشم ینکته که آقا نیدر ارتباط با ا». اول مالحظه

 هی]حوزه علم نی[ عضو جامعه مدرس۱۳۰۳-۱۳۷۹] یروحان یدمهدیس یحصر پدرم آقا لیآمد اوا ادمی کند،ینم

به قم آمده  یرفسنجان یهاشم یآقاپدرم نقل کردند که  یروز زنگ زدند و برا کیبا پدرداشتند.  یقم[ تماس تلفن

 یرفسنجان یهاشم یعنی! پدرم تعجب کردند، نمیبیرانم یآذر یداشته در آنجا گفت: آقا نیبا جامعه مدرس دارید

 «ناراحت شدند. یلیخبر است؟! و خ یمن ب یهمه اتفاق برا نیازا

 نیاز جامعه مدرس یدارید یهاشم نکهیا ۱۳۷۷و  ۱۳۷۶ یسالها یرفسنجان یدر خاطرات هاشم: یبررس

 نیچند ساعته از قم داشته اما با جامعه مدرس یدارید ۱۳۷۷ بهشتیارد ۲۹ خیدر تار ی. وافتمیداشته را من ن

 یبا اعضا یتمالقا نیچن ی( احتمال دارد که هاشم۱۵۰-۱۵۱مصلحت، ص  ینداشته است. )در جستجو یدارید

 است. فیضع ارینکرده باشد، که بس ادداشتی)چه در قم چه در تهران( را در خاطراتش  نیجامعه مدرس

 ید مارستانیبود که پدردرب یزمان نیو ا میرفت یرفسنجان یهاشم یازخانواده  نزد آقا یجمع». دوم مالحظه

پزشک است با پروفسور نصرت کرده بودند. برادرمان که دندان دیقطع ام بایتحت درمان سرطان بودند و دکترها تقر

 یمهد ریبود و پزشک معالج ]دکتر جهانگ هپدر را معالجه کرد شیسال پ ۱۲درآلمان تماس گرفت که  انیروزیف

 یبود که با کل نیکمتر شناخته شده هست. ا رانینوع سرطان درا نیا د،یرا به آلمان اعزام کن شانیفر[ گفته بود ا

 یگریحرف د چی[ ه۱۳۷۷خرداد  ۱۳] دارید نی. در امیرفت یرفسنجان یهاشم یآقا داریو به د میواسطه وقت گرفت

 یتکلم م یخروج ازکشور از جانب خانواده مطرح نشد، چون واقعا حال پدر بد بود و به سخت هاجاز یجز  تقاضا

دوباره تماس گرفت. پس پدر تماس نگرفتند.  یجانرفسن یهاشم یبود. برادرم با آقا یاتیما ح یکرد، و هر لحظه برا
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پزشکان و وزارت  یشد که شورا نیا جهیجمهور تماس گرفتند. نت سیرئ یخاتم یتعلل کردند. خانواده با آقا یلیخ

پدر آمدند. ازاطالعات هم آمدند و باالخره اجازه اعزام  داریبه د یامام جماران یاجازه دهند. آقا دیاطالعات هم با

 یرا هم نداشت وبا امضا مایبود که پدرم توان حرف زدن ونشستن درهواپ یدرحال نیپدر به آلمان صادرشد و ا

[ عازم سفر ۱۳۷۷و تقبل هر گونه اتفاق ]اواخر خرداد  یآذر یگدلیب دیمج کترپسرش د یخانواده وهمراه

 «شدند. یاستعالج

 یجمله ب کیدر  یاست که و یرفسنجان یهاشم ۱۳۷۶خرداد  ۱۳مالحظه خانواده بر خاطره  : اوالیبررس

 کنند.  یرا انکار م ییمعنایجمله ب نیخانواده چن« اظهار مخالفت کنند. گریگفت: بنا ندارد که د»نوشته بود:  یمعن

 مارستانیاز ب یقم یاحمد آذر یآقا»است که نوشته بود:  یو ۱۳۷۷خرداد  ۱۵به خاطره  یگریمالحظه د ایثان

گرفتن نظر  یرفتن به آلمان جهت معالجه کمک کنم. گفتم برا یتماس گرفت و درخواست نمود که برا یتلفن

 ندیگو یم یخانواده و« .دبو فیضع یلیخ شیدهند، صدا ینم تیکنم. گفت پزشکان اهم یم یریگیپزشکان پ

 یتلفن کرده پسر آذر یرفسنجان یکه به هاشم یپدرشان اصال در آن زمان توان تکلم نداشت تا تلفن کند. کس

 . یپدرش را مطرح کرده بود نه خود آذر یسفر استعالج یتقاضا یبوده است که از و یآذر یگدلیب دیدکتر مج

از تماس خانواده و خبر از کسالت  هم بعد یامام جماران یجمهور مهد سیرئ یخاتم دمحمدیس ندهینما ثالثا

 رفته است که بحث آن در جلسه قبل گذشت.         یو داریبه د یآذر دیشد

 !؟یهمراه آذر تیدوم. روا بخش
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از ارسال  یقم یذرآاهلل  تیآهمراه  تیروا»من:  یقبل یفارس دو روز بعد از سخنران یاول خبرگزار واکنش

( متن کامل ۱۴۰۰آبان  ۱۸« )انتقال نامه را برعهده داشت فهیوظ ینیخم یمسعود اهللتینامه به رهبر انقالب: آ

 نیقم و از همراهان و مرتبط یو انقالب یهنگفر نیاحمد شمس، از فعال دیفارس، س یبه گزارش خبرگزار»گزارش: 

به  یقم یاهلل آذر تیدرباره نامه آ یوگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به سوالدر گفت یقم یاهلل آذر تیبا دفتر آ

وجود اصل نامه و ارسال آن به رهبر انقالب، گفت: در  دییضمن تأ شانیاز ا تیو طلب حالل یمقام معظم رهبر

 یاهلل آذر تیبود و آ هیحوزه علم نیجامعه مدرس یمسئول روابط عموم یاهلل مسعود تین نامه، آیزمان ارسال ا

 یرسانند و قطعا هم بدون شک نامه حضور مقام معظم رهبر یرهبررسانده بود که به  شانینامه را بدست ا یقم

 «یهاشم یدمهدیس»کرد، باند یم بیرا تخر یقم یآذر یکه آقا یکرد: از عوامل حیدر ادامه تصر یاست. و دهیرس

 یآقا بیبودند شروع به تخر یمنتظر یعوامل که متاسفانه مورد قبول آقا نیبود و ا یمنتظر یبرادر داماد آقا

هم موفق شدند. به گزارش  یعلم بود، کردند و تا حدود نیسردمدار ا شانیکه ا یفقه سنت نهیدر زم یآذر

از صفحاتش  یکیکه در  "1368 نیفرورد 6در نامه  ینیامام خم ینیبروشن"فارس بعد از انتشار کتاب  یخبرگزار

تالش کردند تا وجود  یاشاره شده بود برخ شانیاز ا تیبه رهبر انقالب و طلب حالل یقم یاهلل آذر تیبه نامه آ

 «نامه را منتشر کرد. نیا ریفارس روز شانزدهم آبان ماه تصو یکنند که خبرگزار بیاصل نامه را تکذ

 :نقد

 قیطر نیکرد و از ا یم ی( در دفتر مراجع مداح۱۳۳۱)متولد  یحکومت یاحمد شمس مداح مکال دی. سالف

 یو یو همراه یهرگونه دوست حایشناسند صر یم کیرا از نزد یکه و یقم ینمود. خانواده آذر یامرار معاش م

کرده  یم یو روضه خوان یمداح امراجع و علم گریمثل د یآذر یکرده اند. او در دفتر آقا بیبا پدرشان را تکذ

 یعذرخواه ینامه جعل دییتأ ینظام برا یخورده است که خبرگزار گیچقدر به کف د ریگ. کفشتریاست، نه ب

مرحوم  ستین خودیشده است. به روباه گفتند شاهدت کو؟ گفت دمم! ب یمداح حکومت نیدست به دامان ا یآذر

کند  یم یرفسنجان ی)و چند نقطه!( را به هاشم یمنصور ارض لیمداحان از قب یبرخ تیشکا یخرم آباد یطاهر
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و مداحان  انیکه بازجو یفرد نبوده است؟ در کشور نیاز آن چند نقطه ها هم یکی ای. آدیبگو یتا به رهبر

برد معلوم است که  یمجلس خبرگان از آنها حساب م سهیرئ أتیمقامات آن هستند، تا آنجا که عضو ه نیمنتفذتر

در جعل  یشده چه نقش یمعرف «یو انقالب یفعال فرهنگ»مداح که  نیا ستیرود. مشخص ن یم ییهقرابه چه ق

 نامه داشته است.  نیا

رحمت  دیمداح س نیآوردند که برادر هم ادیبه  یمداح حکومت نیبعد از مصاحبه ا یقم ی. خانواده آذرب

منبر هم خوب سخن گفت، اما  یقم به منبر رفت، ابتدا هیدر مسجد محمد یمرحوم آذر میشمس در مجلس ترح

عوض شد و شروع به  حبتداده شد لحن ص یه وکه ب ییدر صف جلو و عالمتها یتیماموران امن یبا آمدن برخ

طول عمر  یکرد و با دعا برا یو مارستانیب نهیاز جمله پرداخت هز یبه متوف یمقام معظم رهبر اتیاز عنا فیتعر

بر هم نخوردن  یدروغ او آتش گرفته بودند برا اناتیکه از ب یداد. خانواده آذر انیبه سخنانش پا یمقام معظم رهبر

متفرق  میشرکت کنندگان در مراسم ترح نکهیمراسم قبل از ا انیدر پا ماکنند ا یسکوت م مینظم جلسه ترح

 مارستانیب نهیاز هز ی. بخشیمنبر گفت یاست باال یچه دروغ نیکنند که ا یرحمت شمس اعتراض م دیشوند به س

جمهور پرداخت.  سیرئ یمحمد خاتم دیرا دفتر س گرید یتوسط پسرانش پرداخت شد، و بخش یمرحوم آذر

 (   ینقل قول خانواده آذر انیپدرمان را نپرداخت. )پا مارستانیب نهیاز هز یشاه کی یرهبر

 ینیخم یمسعود تیسوم. نقد روا بخش
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 یقم یاهلل آذر تی: آینیخم یاهلل مسعود تیآ»: نجانبیا یقبل یفارس بعد از سخنران یدوم خبرگزار واکنش

پس از »(. متن کامل: ۱۴۰۰آبان  ۲۴« )حضرت آقا کردم میرا به بنده دادند و من تقد یبه رهبر ینامه عذرخواه

 یکشور، خبرگزار یارسانه یجاد شده در فضایمختلف ا یهاها و شائبهدر رسانه یقم یاهلل آذر تیانتشار نامه آ

آستان حضرت معصومه  تیقم و تول هیحوزه علم نیعضو جامعه مدرس ،ینیخم یاکبر مسعود یاهلل عل تیفارس با آ

احمد  دیفارس با س یخبرگزار یوگوگفت انیداشته است. در جر ییوگوگفت ۱۳۸۹تا  ۱۳۷۱ ی)س( در سال ها

 ینیخم یاهلل مسعود تیکرد که نامه مذکور توسط آ حیتصر یو یقم یاهلل آذر تیدفتر آ کانیاز نزد یکیشمس، 

 :دیوگو را به صورت کامل بخوانگفت نیاست. در ادامه متن ا دهیبه دست رهبر انقالب رس

اند، به چاپ رسانده یشهر یر یکه جناب آقا یدر کتاب رای. اخمیهست ینیخم یاهلل مسعود تی: خدمت آفارس

رسانه  یدر فضا یتالطم جادیآن باعث ا یبار چاپ شده است که محتوا نیاول یبرا یقم یاهلل آذر تیاز آ ینامه ا

فرزندان  یو برخ وریکد یاند از جمله آقا کرده دیترد یدانند و برخ یم یآن را نامه قطع یکشور شده است، برخ یا

هم  ینامه نام جنابعال نیکه در خاتمه ا ییکرده اند. از آن جا دینامه ابراز ترد نینسبت به اصالت ا یقم یآذر یآقا

ما  د،یسوال کن یاهلل مسعود تیاز آ دیخواهیو کامل م یشفاه یریذکر شده است و اشاره شده است که اگر تفس

ارسال نامه از  یبحث اصالت و صدور نامه مطرح است، لطفا در خصوص چند و چون ماجرا م،یآمد شمابه سراغ 

سخنان از زبان شما به عنوان شاهد  نی. ادیبگوئ مانیبرا یبه محضر مقام معظم رهبر یقم یاهلل آذر تیآ یسو

 شود. یثبت م یاسالم رانیمعاصر ا خیوران  در تاراتفاقات آن د

 یقم یآذر یآقا د،یهست ندگانیبه آ حیصح خیکنم که در صدد ابالغ تار ی: از شما تشکر مینیخم یمسعود

بودند. جامعه  شکسوتانیاز پ ریو بنده حق ینیمشک ،یاصفهان ینیچون ام یدر کنار بزرگان نیدر جامعه مدرس

 شد. لینفر از بزرگان حوزه تشک ۴۰در ابتدا با حدود  نیمدرس

 یاهلل آذر تیپس از خواندن نامه اول آ یدرهم و نگران مقام معظم رهبر چهره
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به عنوان خادم آستان مقدس حضرت معصومه )س( انتخاب  یمقام معظم رهبر یاز سو ۷۱در سال  بنده

در دفتر آستانه مقدسه  یقم یآذر یآقا ست،یخاطرم ن قیبود، دق ۷۳ ای۷۲گذشت سال  دیدوسال شا یکیشدم. 

را به آقا  نیشما ا دارم ینامه ا دیرو یم یگزارش کار خدمت رهبر ینزد بنده آمدند و گفتند:  شما مرتب برا

مراجعه  یارائه گزارش به دفتر رهبر یدوماه بعد بنده برا یکیمن هم گرفتم و نامه را سربسته نگه داشتم.  د،یبرسان

نامه را خواندند، بعد از خواندن نامه من متوجه  شانیکردم، ا میتقد یرا خدمت رهبر یاهلل آذر تیم،  نامه آکرد

 ضمینامه بودم. عرا یو نه متوجه محتوا دانستمینگران داشتند و من هم نه م یحالت وشدم که چهره آقا درهم شد 

 را خدمتشان عرض کردم و آنجا را ترک کردم.

 د؟یرساند ینامه را به رهبر ایکردند که آ یریگیاز من پ یقم یآذر یاز بازگشت و گذشت دو سه روز آقا بعد

گفت که بله بنده در نامه  شانیا دم،یرا گرفته و نگران د شانیچهره ا یبنده هم گفتم بله خدمتشان رساندم ول

 یرا بانک ربو رانیو سرتاسر ا دیریگیرا نم یربو یهابانک یچرا شما جلو یخامنه ا ینوشته بودم که جناب آقا

 .دیکن لیو تعط دینیبرچ یها را به طور کلبانک نیفرا گرفته است، ا

هاشم را با بنده  یتوسل به قمربن یماجرا یقم یاهلل آذر تینامه دوم رهبر انقالب را خوشحال کرد/ آ خواندن

 گذاشتند انیدرم

در دست  یگریکه نامه د یدر حال یآذر یآقا گریروز د کیچقدر گذشت  ستین ادمی قایگذشت دق یمدت

گفتم من نامه اول  شانیشدند. به ا ینامه مذکور به خدمت رهبر لیخواستار تحو گریداشتند نزد من آمدند و بار د

(. دندیرس ی)خوشحال به نظر م دینامه را برسان نیدرهم شد، گفتند نه شما ا شانیکردم چهره ا یرهبر میرا که تقد

بعد از خواندن نامه دوم چهره شان باز  یرهبر دمیرساندم. نامه را خواندند و من د یامه را گرفتم و خدمت رهبرن

 ندارم. یفرمودند که کار د؟یندار یشینفرمودند. من عرض کردم که آقا شما فرما یزیشد و خوشحال شدند اما چ
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برخالف نامه  شانیکردم و ا یرهبر میکردند و بنده گفتم که نامه را تقد یریگیمجددا پ یآذر یو آقا برگشتم

شده بودم که الحمدهلل  یتالطم مغز کیگفتند که بله من دچار  شانیچهره شان باز شد و خوشحال شدند ا یقبل

 آمدم. رونیب یهاشم متوسل شدم و از آن ناراحت یشب به قمربن کی

 ینبوده و آن را انکار کند مشخص م ینامه ا نیچن دیکه بگو یکس: ستا یآذر ینامه با دستخط خود آقا نیا

نامه را با خط خودشان نوشتند و بعد هم خودشان فرمودند  نیا یآذر یشود که دچار خالف شده و سوظن دارد. آقا

نسبت  شانیدارم ا ادیکه من به  ییکه داشتم برگشتم. تا جا یهاشم شدم و از ان تفکر یشب متوسل به قمربن کی

 یقمر بن یمسعود یگفتند که آقا یبودند و مکرر به من م مانیدرصد پش ۱۰۰ یبه مواضعشان نسبت به رهبر

هستند که نه با انقالب خوب هستند نه با اسالم  یافراد نهایو ا وریکد یکرد. حاال آقا جادیدر من ا یهاشم تحول

دروغ است، وجود خودش دروغ  یاهلل آذر تیآ ینامه عذرخواه دیزنند! هر کس بگو ینه با قرآن و فقط حرف م

 «است!

 :ینیخم یمسعود تیروا نقد

 ریش»درباره  ینقل و نی( فاقد اعتبار است. به ا۱۳۱۰)متولد  ینیخم یاکبر مسعود یمنفرد عل ی. نقلهااول

 یبرا یرا در زمان نوزاد ینیامام خم» : دی( توجه کن۱۳۹۶)آپارات، « !یاز پستان خال ینیخوردن امام خم

 نینداشت. آن زن گفت ا ریش شپستان کیداشت و  ریپستانش ش کیصالحه سپرده شدند که  یبه زن رخوردنیش

ندارد را به دهان امام بگذار.  ریکه ش یدارد متعلق به پسر نوزاد خودم است. به او گفتند آن پستان ریکه ش یپستان

 ۱۲۸۱متولد  ینیخم یآقا« آمد. ریان امام گذاشت و شنداشت را به ده ریکه ش یکار را کرد و آن پستان نیاو هم

 دهیپسند یدمرتضیاست. چطور س ینیخم یسال قبل از تولد مسعود ۲۹متعلق به  یواقعه ا نیچن یعنیبوده، 

 ینیخم یرا نقل نکرده و منفردا و منحصرا مسعود یواقعه ا نیچن ینیخم ی( برادر بزرگتر آقا۱۳۷۵-۱۲۷۵)

 معجزه نائل شده است؟  نیساخته است؟ نامبرده از کجا به کشف ا ینیخم یآقا یرا برا یکرامت و معجزه ا نیچن
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هم  ینسبت خانوادگ گریکدیرا عَلَم کردند با  یقم یآذر یبار نامه عذرخواه نینخست یکه برا ی. دو نفردوم

 یمسعود ۱۳۷۶سال  یجمهور استیانتخابات ر انیاست. در جر یشهر یداماد ر ینیخم یدارند. پسر مسعود

از  نی. )جامعه مدرسکرد تیشده بود حما یجمهور استیکه نامزد ر یشهر یر یاز پدر عروسش محمد ینیخم

( در آن نیو جامعه مدرس ینامزد نظام )رهبر یاکبر ناطق نور یاز عل ی( نه حت۷۰۴، ص ۲آغار تا کنون، ج 

)دوازده سال بعد از درگذشت  ۱۳۸۹مورد بحث را در سال  یمضمون نامه عذرخواه ینیخم یانتخابات. مسعود

 ایاز در یدر کتاب جرعه ا ۱۳۹۹کرده که در تابستان  فیعرت یزنجان یریشب یآقا یدر حصر( برا یمظلومانه آذر

مرکز اسناد دفتر حفظ »را در کتابش به نقل از یمتن کامل نامه جعل ۱۴۰۰هم در آبان  یشهر یمنتشر شده، ر

 نکهیدست خط. بعد از ا شهیمنتشر کرد بدون کل« (ی)مد ظله العال یخامنه ا یاهلل العظم تیحضرت آ و نشر آثار

فارس دست خط را منتشر  یخبرگزار دیکن ینوشتم چرا دستخطش را منتشر نم یقبل یسخنران عالنمن در ا

 ،یشهر یر یمحمد ،ینیخم یجاعالن نامه عبارتند از مسعود نیآشکار شد. بنابرا شتریبودن آن ب یکرد که جعل

نامه  نیدنبال جا انداختن ا یزی( که با اهتمام سوال برانگمیسپاه )فارس و تسن یو دو خبرگزار یدفتر مقام رهبر

 هستند.   یجعل

به  دیسر هم کرده است با ینامه خبر داده و اکنون هم داستان نیبار از ا نیکه نخست ینیخم ی. مسعودسوم

. ۲ ،یشهر ینامه در کتاب ر خیخط منتشرشده با تاردست خی. تعارض تار۱بودن پاسخ دهد:  یجعل لیپنج دل نیا

خط . درج دست۳خط، در سربرگ دست خیارت ی( با جاشیامضا ری)ز یآذر ینوشته ها هیدر کل خیتار گاهیتفاوت جا

خالف واقع  ی. شماره صندوق پست۴کرده،  یدر ان سالها استفاده م یکه آذر ییمتفاوت با سربرگها یدر سربرگ

تا زمان  ۱۳۷۳از اواخر سال  یمطالب آذر هیبا کل ینامه عذرخواه یمحتوا ی. تعارض قطع۵ ،یدر دستخط انتساب

پاسخ  یدیپنج پرسش کل نیکه به ا یهم مطرح است. مادام یشهر یر یمحمد ازستبر  یپرسشها نیدرگذشت. ا

 است.  یجعل ینداده اند، نامه عذرخواه
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در چهار سال آخر عمرش را  یبه رهبر یآذر کدستیو  دیشد یاعتراضها ینیخم ی. چرا مسعودچهارم

بودند، و  مانیدرصد پش ۱۰۰ ینسبت به مواضعشان نسبت به رهبر شانیا»کند:  یگرفته به دروغ ادعا م دهیناد

تحول  نیبا چن یآذر ورچط«! کرد جادیدر من ا یهاشم تحول یقمر بن یمسعود یگفتند که آقا یمکرر به من م

در  زیشد، پانزده ماه برخالف قانون در خانه اش محصور گشت و در انتها ن سیممنوع التدر ۱۳۷۶از آبان  یشگرف

 یقطعا و مسلما دروغ م ینیخم یتوسل به حضرت عباس را!؟ مسعود ای میحصر جان داد؟ دم خروس را باور کن

را آورده ام که کذب  یسند از مکتوبات چهار سال آخر عمر آذر ادهه یقم ی. من در کتاب فراز و فرود آذردیگو

 کند.  یرا برمال م ینیخم یامثال مسعود یمحض بودن ادعاها

)کمتر از دو ماه قبل از وفات(:  مارستانیبه ب یاعزام اضطرار نیاست قبل از آخر یقم ینوشته آذر نیآخر نیا

فاقد شرائط بود  شانیا میقد یاساسمطابق قانون رایمواجه است. ز یرهبر تیبا بحران مشروع یاخامنه یآقا»

فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب  رایاست، ز طفاقد شرائ شانیهم ا دیجد یاساسبالفعل(، از نظر قانون تی)مرجع

 نیبر ا بود. یاساسبود که دوام آن تا رفراندم قانون ینیو بر اساس نقل قول امام خم یدر شرائط اضطرار شانیا

را اعلم در احکام  شانیا یاعلم در موضوعات هم باشند احد شانینبوده است. اگر ا یله قانوناساس انتخاب معظم

را از  هیفقتیهستم که وال ییهاهیرایدرصدد زدودن پ ستم،ین هیفقتیوال بیتخر ای فی. من درصدد تضعداندینم

دانستن  هیفقتیرا در گرو وال زیندارد. همه چ یداریامروز خر یایکه در دن یباالتر برده است، امر یاساسقانون

 (۲۹۰-۲۹۳ص ،یقم یآذر)کتاب فراز و فرود « استبدادهاست. نیبدتر ینینادرست است. استبداد د

 ۲۸ خیدر تار ینیخم یکرده است. آقا یاسالم یبه انقالب و جمهور یمتقدم خدمات فراوان یقم ی. آذرپنجم

به شما عالقه مند  شهیمن هم»نوشته: « )دامت افاضاته( یقم یآذر یجناب حجت االسالم آقا»به  ۱۳۶۷ وریشهر

. شما از چهره دییبرخالف اسالم بنما یارک یناکرده جنابعال یکه خدا ستیبوده و هستم؛ و هرگز هم در ذهنم ن

به  تا مردم را دیمطالب و مقاالت خوب در تالش. شما با نوشتن دیباش یانقالب م ۀو دلسوخت فاضل و مبارز یها

، ۲۱امام، ج فهی)صح« .دیحفظ فرما نیاسالم و مسلم یاری یرا برا یجنابعال . .... خداونددیینما ییراهنما حیراه صح
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صادر کرده است.  هیو شرع هیاجازه در امور حسب یقم یآذر یبرا ۱۳۶۷بهمن  ۲۶ خیدر تار شانی( ا۱۴۱ص

رود،  یم ایاز دن یرقانونیدر حصر غ یقم یآذر یبود. وقت ینیخم یروش آقا نی( ا۲۶۶، ص۲۱امام، ج فهی)صح

 اناتیو ب امهایدر پ یمقام رهبر یاطالع رسان گاهیبه پا دی! بنگردیگو ینم تیدرگذشت او را تسل یخامنه ا یآقا

 یجعل ینامه عذرخواه نیهم به مفاد ا یاسالم یرهبر جمهور یدهد که حت یبه وضوح نشان م نی. ا۱۳۷۷بهمن 

 زد خاص و عام است.    نسبت به منتقدانش زبان شانیا نهیباور نداشته است. ک

هستند که نه با  یافراد نهایو ا وریکد یحاال آقا»مصاحبه اش گفته:  یدر انتها ینیخم ی. مسعودششم

 یاهلل آذر تیآ ینامه عذرخواه دیهر کس بگو زنند! یانقالب خوب هستند نه با اسالم نه با قرآن و فقط حرف م

. دیشن دیخواه یدر بخش بعد ار یخانواده آذر حیقاطعانه و صر بیتکذ« دروغ است، وجود خودش دروغ است!

نامه  نیا بیتکذ نکهیکذب محض است. ا یمنسوب به آذر ی: نامه عذرخواهمیگو یم تیمن هنوز هم با قاطع یآر

 یاست که نظام جمهور نیدارد تنها وجهش ا« به خوب نبودن با اسالم و قرآن» یروشن پنج گانه چه ربط لیبا دال

خوب نبودن با اسالم و »دست چندم آن معادل  یمهره ها یاز ادعاها یکیاسالم و قرآن است و نقد  نیع یاسالم

شده  یرا برمال کردم عصبان یبودن نامه عذرخواه ی( جعللیمن )با پنج دل نکهیاز ا ینیخم یاست. مسعود« قرآن

قَالُوا سَلَامًا  جَاهِلُونَندارد: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْ« سالم»جز  یپاسخ میداده که مطابق دستور قرآن کر یینسبتها نیو چن

 یمؤمن قمبه خال زده ام! محمد  قایدهد که دق یداده شده نشان م یناروا یو نسبتها تیعصبان نی(. ا۶۳)فرقان 

و ملت  قتیطر یبه زه دیرا داد. بنگر یینسبتها نیچن نیمن کم آورد ا یدر مقابل نقدها ۱۳۹۳در سال  یهم وقت

 یب نیآورند به چن یقماشند. چون کم م کیجائر از  تیوال انی(. اطراف۱۳۹۳ مرداد ۲۱) شیو ک عتیشر یزه

 . میو بگذر میشوند. خدا به داد آخرتشان برسد. بگذار یمبتال م ییها یاخالق
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 یقم یخانواده آذر هیبیتکذ نیچهار. دوم بخش

 

 

خود را صادر کرد، البته  هیبیتکذ نیفارس دوم یواکنش خبرگزار نیبالفاصله بعد از دوم یمرحوم آذر خانواده

و  میتسن یهایخانواده در خبرگزار هیبیعدم انتشار تکذ یدر کشور حاضر به انتشار آن نشد! راست یرسانه ا  چیه

خانواده  هیبیکه تکذ دیترس یدهد؟ از چه م یم یبودن نامه عذرخواه یجز جعل ییمعنا هانیفارس و روزنامه ک

شرح  نیمن قرار گرفته است به ا اریاز آن در اخت یکه نسخه ا هیاطالع نی! متن کامل اد؟یکن یمظلوم را درج نم

 است: 

 یصدا رسانه ها و خبرگزار کیکه هماهنگ و  میشاهد آن هست ریاخ ی. در روز ها و هفته هایتعال باسمه»

است  فتادهیکه هرگز اتفاق ن یهستند. مساله ا یقم یاهلل احمد آذر تیو توبه آ یاثبات عذرخواه یها در تالش برا

 یها خانواده  تیها و جعل روا یسندساز نیبه ا دادن انیپا یندارد. برا یگونه قرابت چیه شانیا یزندگ هیو با رو

 یها تیو روا یساختگ یبا انتشار سندها گریآن منتشر کرد. اما بار د بیبار پاسخ خود را در تکذ کی شانیا

 در اثبات آن داشتند. یمجعول، سع
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 اقیو اسناد قطعاً جعل و با س اتیروا نیا یکه تمام دینما یاعالم م تیبا قاطع یقم یاهلل آذر تیآ خانواده

 حیترج یماندن بر نظر خود مرگ را بر توبه و عذرخواه یبرا ،یدر حصر خانگ شانیمنافات دارد. ا شانیا یزندگ

شود خود شاهد  یحضور ندارند منتشر م ایدن نیاکه امروز در  یاز اشخاص یتیروا ای یکه هر بار سند نیدادند. ا

نگارش منتشر  یکه هرگز در سال ها ییکه امروز خود در گور خفته اند و نامه ها یانیبودن آن است. راو یساختگ

 ناگفته و... تیروا مان،یپش خیش ینامه منتشر نشده، عذرخواه ،یجنجال ینیشده به عناو نینشده اند، مز

با خواندن نامه  یمساله را به راحت نیکامال متفاوت است. ا شانیا ینوشتار اتینامه منتشر شده با ادب متن

بعد از نامه  یمربوط به زمان یکه همگ زین یگرید ییدر دوران حصر، نامه ها نیبرد. هم چن یتوان پ یم گرید یها

باعث برآشفتن مخاطبان شده است.  یکه حت ددارن شانیاز تندتر شدن آتش انتقادات ا تیمذکور هستند و حکا

نه تنها از نظر خود باز نگشته بلکه با  یکه حت ییتا جا شانیا یاست بر عدم توبه و عذرخواه یدییخود تا نیا

 کرده اند.  یریگیآن را پ شتریب تیجد

بوده است و شاهد مثال آن را در  یقم یاهلل آذر تیآ تیاز شخص یریهمواره جز جداناپذ یانتقاد هیروح

صدور حکم اعدام و مصادره اموال در . از مخالفت با افتیتوان  یم یبه راحت زین یاسالم یجمهور انگذاریدوران بن

در دوران متاخر  ای یبا حکم حکومت مجلسگرفتن حقوق مردم در  دهیانقالب تا مخالفت با ناد یدوران دادستان

 یخیاز گنجه تار افتهینامه تازه  نیکه منتشرکنندگان ا ی. همان رفتار و منشیربو یمخالفت با نظام بانکدار

 خودساخته شان، با آن مخالف اند    .

خود از تنها  یزندگ یانیپا یدر روزها یقم یاهلل احمد آذر تیاست که آ ینکته هم ضرور نیذکر ا انیپا در

آبان ماه  ۲۴بوده است. که سند آن در نزد خانواده محفوظ است.  رانیا فیکرده، مردم شر یکه عذر خواه یکسان

گفته اند و  تیبود را به شفاف ستهیو با ستهیآنچه شا یخانواده آذر« .یقم یمد آذراهلل اح تی، خانواده آ۱۴۰۰

 الزم ندارد.  یشرح
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 خیتار فیو تحر یسازدروغ قیاز طر تیسرکوب و جنا ریپنجم. تطه بخش

 

 یمتأخر دانه درشت است؟ و نظام جمهور یاست: چرا آذر ریمقدمه و دو بحث به شرح ز کیبخش شامل  نیا

 و جعل فیسابقه دار در تحر یاسالم

همچنان مجعول  ینظام، نامه منتسب به آذر یهاهمه دست و پازدن نی: تا کنون محرز شد که بعد از امقدمه

که خود  یو فالن مداح حکومت یشهر یر یو محمد ینیخم یهمانند زوج مسعود یرموثقیاست. شهادت افراد غ

 یشهر یر یبا محمد دیبا یدر قدم بعد یحکومت یهایر. قاعدتا خبرگزاستیمتهم به جعل هستند مسموع ن

 یکه باق یبودن نامه بتواند پاسخ دهد. اگر هم او درماند تنها کس یجعل لیبه پنج دل یو دوارمیمصاحبه کنند و ام

دفاع کند.  نهیزم نیبدهد و از عملکرد دفترش در ا حیتواند توض یاست که م یخامنه ا یماند خود آقا یم

 یشتریب یشود و نشانه ها یم شتریآن ب ییتعفن دورغگو یشود بو همرداب هم زد نیا شتریخوشبختانه هرچه ب

 شود.    یبودن نامه کشف م یبر جعل

اصرار  یعذرخواه ینامه جعل نیجاانداختن ا یقدر برا نیاست: چرا نظام ا یباق یدیپرسش کل کیبه  پاسخ

 دیلوث کردن اعتراضات شد یدهد که نظام برا یتا کنون نشان م ۱۳۹۹دارد؟ مجموعه شواهد و قرائن از تابستان 
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 ینیخم یاست و زوج مسعود دهینقشه کش یو حصر رو به مرگ آذر یخامنه ا یو رهبر تیبه مرجع یقم یآذر

 غاتیو فارس تبل میتسن یتیامن ینظام یحکومت یهاینقشه و خبرگزار نیا ییاجرا یمهره ها یشهر یر یو محمد

منبع  یشهر یکتاب ر حیاست، چرا که به تصر ینقشه دفتر رهبر نیآن را به عهده داشته اند. طراح ا ریمرحله اخ

است. به عبارت « (ی)مد ظله العال یخامنه ا یاهلل العظم تیآثار حضرت آ نشرمرکز اسناد دفتر حفظ و »نامه  نیا

 .میمواجه« جهان! نیامر مسلم یول»دفتر  دهیچینقشه پ کیما با  گرید

 متأخر دانه درشت است؟  یاول. چرا آذر بحث

 یمهم است؟ بعد از مرحوم استاد منتظر -شود  یخالصه م یکه در رهبر -نظام  یبرا نقدریا هیچرا قض اما

را  یاعل تیمرجع یبرا یرهبر زیبوده است. خبر خ هیعلم یدر حوزه ها یمنتقد رهبر نیشاخص تر یقم یآذر

کردند  یانتقاد ی( سخنران۱۳۷۶آبان  ۲۳رجب ) ۱۳منتقل کرد و هر دو در  یکشف و به استاد منتظر یقم یآذر

 یقم یخود محصور شدند. اما آذر ینظام به اسم اعتراض خودجوش مردم در خانه ها یو پنج روز بعد با لشکرکش

کند و او را به دانه درشت  یبرخوردار م ییرا از اعتبار باال یدات ومنحصر به فرد داشته است که انتقا ازیدو امت

 کند. یم لیتبد یخامنه ا یقاآ یو رهبر تیمنتقد مرجع نیتر

آذری عضو فعال مجلس خبرگان رهبری بوده است. او برای نظارت نهادینه مجلس خبرگان بر : اول ازیامت

کرد. من اسناد این کوششهای ارزشمند را در کتاب زیر رهبری حتی در زمان آقای خمینی بیشترین کوشش را 

نظارت در نطفه خفه شده فاجعه جدا کردن مرجعیت از رهبری!  :نورافشانی بر تاریکخانه خبرگان: منتشر کرده ام

اسن آلمان: نشر اندیشه ( )۱۳۶۱-۱۳۷۰، مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسالمی )(۱۳۶۸-۱۳۶۱)

مرداد  ۱۵خرداد و  ۱۴صفحه(. مهمتر از آن آذری در دو اجالسیه ویژه مجلس خبرگان مورخ  ۴۴۰، ۱۳۹۹های نو، 

نقش فعالی داشته است. او در هر دو جلسه موی دماغ هاشمی رفسنجانی برای رهبری موقت و دائم آقای  ۱۳۶۸

ست که مشروح مذاکرات این دو اجالسیه ویژه مجلس خبرگان تا کنون منتشر خامنه ای بوده است. جالب اینجا

 ۱۳۶۸ابهامهای جدی درباره انتخاب رهبری: چرا مشروح مذاکرات اجالسیه های  نشده است. بنگرید به این یاداشت

https://kadivar.com/14646/
https://kadivar.com/18088/


 
یآذر یعذرخواه یحکومت شینقد نما 21  

های حال آنکه مشرح مذاکرات اجالسیه( ۱۳۹۹رداد م ۲۰) مجلس خبرگان رهبری تا کنون منتشر نشده است؟

 .قبل و بعد از این دو اجالسیه منتشرشده است

در این دو اجالسیه آذری نکات مهمی درباره رای به رهبری آقای خامنه ای بر اساس مصلحت نظام و ضرورت 

و عدم اجتهاد مطلق ایشان بیان کرده است. من در کتاب فراز و فرود آذری قمی به برخی از این نکات که آذری 

اجالسیه منتشر شود مشخص می شود که  درالبالی مکتوباتش آورده اشاره کرده ام. اگر مشروح مذاکرات این دو

مطابق قانون اساسی وقت قانونی نبوده است، ثانیا وی به  ۱۳۶۸خرداد  ۱۴اوال انتخاب خامنه ای در اجالسیه 

 ۱۳۶۸مرداد  ۱۵ یهرهبری موقت انتخاب شده بود در حالی که این را کتمان کردند )تدلیس مسلّم(، ثالثا در اجالس

ید اجتهاد مطلق و فقاهت و توانایی افتاء در همه ابواب فقه بود که خامنه ای نه تنها آن باز شرط قانون اساسی جد

زمان بلکه تا کنون فاقد آن است. آذری قمی در هر دو اجالسیه به عنوان مخالف سخن گفته است. در همان فیلم 

آذری قمی اشاره می کند:  به بیرون درز کرد آقای خامنه ای به انتقادات ۱۳۶۸کوتاهی که از اجالسیه خرداد 

چطور همین آقای ]احمد[ آذری ]قمی[ که اسم مرا اول بار در این جلسه آوردند، بنده اگر حکم بکنم ایشان »

سندی : تفصیل بحث را اینجا ببینید« کنند!قبول خواهند کرد؟ )همهمه: بله قبول خواهند کرد( قطعا قبول نمی

 .)۱۳۹۶دی  ۱۹ ( بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان

 داشته عهده بر را آن دبیری سالها بوده، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه مؤسس عضو قمی آذری متیاز دوم:ا

که منجر به اعالمیه  ۱۳۷۳آذر  ۱۱ب می شد. در جلسه محسو جامعه عضو ترینفعال قطعا حیات زمان در و است

مراجع جایزالتقلید می شود و برای نخستین بار خامنه ای )که در اجتهاد مطلقش اما و اگر بوده( به عنوان مرجع 

تقلید معرفی می شود، آذری قمی به شدت مخالف بوده است. در آن زمان محمد فاضل لنکرانی دبیر جامعه 

او تنظیم، امضا و صادر کرد و متواضعانه خودش را نفر اول نوشت!  مدرسین بوده و اعالمیه مراجع جایزالتقلید را

گزارش آذری از این جلسه دقیق است. او با شواهد و مدارک نشان می دهد که جلسه جامعه مدرسین فاقد نصاب 

الزم برای تصمیم گیری بود و تصمیمش مطابق مقررات خود جامعه وجاهت قانونی ندارد و در حقیقت مرجعیت 
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با فشار خود وی صورت گرفته و خودش خودش را مرجع اعالم کرده است. جزئیات قضیه را در کتاب  رهبری

فصل دوازدهم: اعالم رسمی  ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت حجت االسالم والمسلمین خامنه ای،

 .ام آورده مرجعیت مقام رهبری

جمهور که مهمترین بیانیه آذری قمی  به خاتمی رئیس ۷۶آبان  ۵از نامۀ تاریخی آذری قمی مورخ عباراتی 

 محسوب می شود اینجا نقل می کنم.

 دستور به». است مرجعیت مقام تصدّی برای ایخامنه آقای صالحیت عدم اعالم نامه، محور ترینمهم الف.

سابق اطالعات )علی فالحیان( برای جاانداختن مرجعیت ایشان و ای زیر نظر وزیر اونت ویژهمع ایخامنه آقای

 رهبری مقام که اندفرموده تصوّر رهبری معظم مقام. …جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است

قبول کردن مرجعیت توسط ( »۷ص) «!است اعتباری امری مرجعیت و آوردمی خود دنبال به هم را فقه در اعلمیت

معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیت او برخالف موازین شرعی و حوزوی و مسلّماً برخالف قانون اساسی است مقام 

 از که معتقدند …مقام معظم رهبری»کند که وی اضافه می( ۱۰)ص« که مبانی اسالمی را شرط کرده است.

یز برخالف نظر امام و سایر جود ایشان جمع گردد. و نو در سِمَت دو هر تا کرد جلوگیری باید مرجعیت تجزیه

جای له بهام ولی معظماند، حقیر نیز این نکته را بارها تذکر دادهمحشین عروةالوثقی که بر تفکیک تأکید نموده

مهری قرار دادند. بدتر از آن تشکیل معاونت وزیر سابق اطالعات برای جاانداختن مرجعیت ایشان قبول مرا مورد بی

 (۱۰ – ۱۱)ص« مراجع معظم حوزه است. و جلوگیری از رشد سایر

 نیز کردند معرفی سبعه مراجع از یکی عنوانبه را[ ایخامنه آقای] لهمعظم که مدرسین جامعۀ اما و» ب.

 لهمعظّم برای یک هیچ که است چیز دو مرجعیت شرط چون. … کردند، عمل خود قانونی و شرعی ضوابط برخالف

ست. شرط اول اَعلمیّت است که درموردِ ایشان جز آقای ]محمد[ یزدی کسی ایشان را اعلم و یا حتّی نی موجود

داند واین اعالم نظر آقای یزدی در نمازجمعه مبنی بر اعلمیّت مقام رهبری مسلّماً مساوی بقیۀ مراجع هم نمی

افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرّفی  های علمی شیعه بوده است. و اگر فرد یابرخالف سنّت هزارساله در حوزه
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اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، آیا آقای یزدی و احیاناً دیگران چنین اظهارنظری کرده

اند غیرشرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند و له تقلید کردهکردند؟! وکسانی هم که از معظممی

له ]آقای شان باطل است. شرط دوّم، فرصت استنباط مسائل شرعی است که خود معظمعبادتصورت درغیراین

 خالی وقت هیچ و شودمی رهبری مسائل صرف من وقت دیگر هفتۀ تا ساعت این از: فرمودند بنده به ای[خامنه

 (۱۱ص) «. ندارم

جامعۀ »رسد: ه این نتیجه مهم میب ایخامنه آقای تقلید جواز به مدرسین جامعۀ رأی یابیریشه در وی پ.

اندیشی در این امر اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده، که مصلحتله رأی دادهمدرّسین که به جواز تقلید معظم

« حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل خبره باید اعلمیّت را بررسی کند و اعلم را اعالن نماید نه مصلحت را!

اهلل شریعتمداری به یت امام راحل در اوایل پیروزی انقالب )که توسط هواخواهان آیتبرای تحکیم موقع( »۱۱)ص

سروده شد )خطاب به امام خمینی(. متأسفانه آن زمان « هم رهبری هم مرجعی»تردید و تزلزل افتاده بود( شعار 

توسط « هم رهبری مرجعی هم» شعار این اخیراً ولی. …پیمایی گردیدخوش راهمرجعیت برای اولین بار دست

ها به منظور فشار بر جامعه که ای از آنگیری جامعۀ مدرسین عدههای اطالعاتی سر داده شد و روز رأیبچه

متأسفانه با تبلیغات داخل جلسۀ آقای ]محمد[ یزدی و آقای ]احمد[ جنتی و یک نفر دیگر ضربۀ تلخ خود را به 

توجهی حقیر هم دائر به اینکه وجوه شرعیه باید به یان بیمدراین( »۱۳)ص« انقالب مقدس اسالمی وارد کرد.

 (۱۳)ص« موقع را محو کرد.رهبر انقالب داده شود ضربۀ کاری خود را زد، که باید استغفار کرده و این فتوای بی

 شبیه چیزی و افتاد سیاسیون و عوام دست به چیزها از بسیاری و مرجعیت مثل هم انقالب متأسفانه» ت.

کس شود، ولی هیچدهند و با این پسوند هیچ مشکلی ایجاد نمیها میفتخاری که به سیاسیون دانشگاها دکترای

ای های اولیۀ خود نوشتم که اگر طرفداران جناب آقای خامنهکند، حقیر در نوشتهبار واقعی به این مترتّب نمی

از ایشان و گرفتن سهم امام و سایر آثار  پذیریم، ولی رساله نوشتن و تقلیدفقط به دنبال اسم و لقب باشند می

ای را از باب ضرورت و در آخرین محورِ نامه، آذری قمی رهبریِ آقای خامنه( ۱۳-۱۴)ص« مرجعیت جایز نیست.
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محدود به آن دانسته و والیت وی و لوازم آن را به دلیل عدم برخورداری ایشان از شرط اعلمیت منتفی دانسته 

موضوع رهبری فقیه است، که معنایش این است که رهبر باید حداقل مجتهد » کند:است. وی تصریح می

والیت مطلقه بلکه والیت فقیه شرعاً و عقالً به افرادی اختصاص دارد »و نیز ( ۱۰)ص« جایزالتقلید بلکه اعلم باشد.

 (۱۹)ص« باشد. داشته. …که ملکۀ اجتهاد در تمام فقه و وقت و قدرت استنباط در همۀ مسائل فقهی و حکومتی

 پس دارد، وجود رهبری معظم مقام در فقه در اعلمیت نقیصۀ مسلّماً»: است این نامه نکتۀ ترینمهم اما ث.

وی در تشریح این ( ۲۰ص) «.است منتفی کالً  دیگر اختیارات و مطلقه والیت منصب یک عنوانبه لهمعظم والیت

ای کماکان برحسب ضرورت به رهبری خود از طرف خامنهاهلل حضرت آیت»گیرد:نکتۀ مهم خود چنین نتیجه می

 لهمعظم اگر البته …ها نباید مانع اظهارنظر اسالمی و دینی و عقلی گرددگونه ضرورتملت ادامه خواهند داد، و این

 بهجت العظمیاهللآیت یا منتظری العظمیاهللآیت حضرت از را فقه در رهبری منصب باشند داشته تحمل

 (۲۰)ص« اتهما( بگیرند.برکدامت)

چه کسی با چنین سوابقی چنین انتقادات صریح و شجاعانه ای را از خامنه ای کرده است؟ این انتقادات در 

عرف حوزوی کامال مقبول است، یعنی آذری در نشان دادن فقدان مشروعیت مرجعیت و رهبری آقای خامنه ای 

 کامال شاخص و دانه درشت است.

( 
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 و جعل فیسابقه دار در تحر یاسالم یدوم. نظام جمهور بحث

کنم. در  یکند. به چند نمونه اشاره م یرا تحمل نم یمنتقد چیاز ضعف است که ه یزانی. نظام به مالف

 نیاز ا یتحمل نشد و در دوره پنجم و بیمحمد دستغ یدعلیس ینرم آقا اریبس یانتقادها یمجلس خبرگان رهبر

هم تحمل نشد و  یصادق مودو مح یمطهر یدر سطح عل یانتقادها یاسالم یمجلس حذف شد. در مجلس شورا

 یحت ریاخ یجمهور استیشدند. در انتخابات ر تیدر حد آنها هم رد صالح یندگانینما هیکل ازدهمیدر دوره 

که امکان انتقاد آزادانه داشته باشد  یروزنامه ا چیشد. ه تیهم تحمل نشد و رد صالح یجانیالر یمثل عل یفرد

کلمه  ایاست. آ یگانیگلپا یصاف یمسلما کف انتقادات انتقادات آقا تینو روحا تینمانده است. در سطح مرجع یباق

نمونه از  کیشود؟ به  یدر رسانه ها درج م یرازیصادق ش دیس ،یصادق روحان دیس ،یخراسان دیوح یاز آقا یا

 کنم: یظام اشاره من یفهایسانسورها و تحر

( ۱۳۷۳-۱۲۷۳) یاراک یمحمدعل یکه قرار بود آقا یبدسابقه است. زمان اریو سانسور بس فی. نظام در تحرب

 یحائر میعبدالکر خیاو از درس ش راتیکنند تقر یمعرف دیبود به عنوان مرجع تقل یجد دیترد شیاریرا که در هش

 نیرا بدون کمتر هیفق تیوال هیادله عل هیکل عیبمنتشر شد. در کتاب ال شانیبا حذف نام استاد و صرفا به نام ا یزدی

در  یحت هیفق تیشوکت قائل و منکر وال یاز کتاب حذف کردند. استاد و شاگرد به سلطنت مسلمان ذ یحیتوض

 انیآقا هیفق تیبحث کرده ام: رساله وال نجایرا ا هیقض لی! تفصهیمطلقه فق تیبودند، چه برسد به وال هیأمور حسب

منتشر شد  یخامنه ا یرهبر دییدر تا شانیکه به نام ا ییها هی( اطالع۱۳۹۵بهمن  ۲۳) یاراکو  یزدی یحائر

 ،یاراک یآورده ام: آقا نجایرا ا هی. مستندات قضستین شانیاست و قابل انتساب به ا یاراک یآقا یفقه یخالف مبان

منکر  ینیخم یشود استاد آقا صمشخ نکهی( نظام واهمه داشت از ا۱۳۹۵بهمن  ۱۹و نظام ) تیمرجع ه،یفق تیوال

 یقم و مقررش آقا هیمؤسس حوزه علم یکه را یکرده است! نظام لیبوده است و بر انکار آن أقامه دل هیفق تیوال

 یرا برا یمجلس خبرگان رهبر ۱۳۶۸ یها هیکرده، چرا مشروح مذاکرات اجالس فیرا با وقاحت تمام تحر یاراک
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 تیتوان دروغ گفت و واقع یحفظ نظام م ینکند؟ برا فتحری –است  جباتوا اوجب البته صد که –مصلحت نظام 

 (۱۳۹۶آذر  ۱آن مسائل باالتر! )« است. یهم مسائل نهایباالتر از ا» ینیخم یرا قلب کرد. به گفته آقا

کاظم  دمحمدیس ی( نظام عکس آقایاسالم یجمهور یاساس )شب رفراندم قانون ۱۳۵۸آذر  ۱۰. در پ

)امام جماعت  یالنیصادق م دیبرادرش س هینشان داد و اعالم یحکومت نیزیرا در تلو دیمرجع تقل یعتمداریشر

االسماء. در حال  ریخ هللبسم ا»خواند:  یعتمداریشر یاهلل العظم تی( را به نام آنیمجاهد ابانیدر خ یمسجد

و  نیامام حس یاریشود  یگذارده م یکه به همه پرس یقانون اساس هب( یمثبت )آر یدادن رأ یحاضر به جهات

اللعائن  هیعل دیزیو هدف  دیزیبه  یاری یامتناع از رأ ای)نه( و  یمنف یباشد و رأ یالسالم م هیعل نیهدف امام حس

صادق  دیگردد و السالم.  الحاج س یمتمم رفع م لهیموجود در آن بوس قصباشد و نوا یاهلل و لعائن خلقه م

شد. مرحوم  زیدر تبر دیمرجع تقل یعتمداریشر یسبب اعتراض مقلدان آقا نیو ا« ۱۴۰۰محرم  ۹  یعتمداریشر

 لیهمان وقت افشا کرد و من تفص یاسالم یرا در سرمقاله روزنامه انقالب فیتحر نیصدر ا یابوالحسن بن دیس

سالمند مبتال به سرطان  ماریاز شکسته شدن ناموس انقالب، مقاله سوم ممانعت از اعزام ب یرا در کتاب اسناد هیضق

 یشهر یر یمحمد نیهم یعتمداریمرحوم شر هیدر قض ی. کارگردان اصلدیآورده ام. مراجعه کن مارستانیبه ب

کرده  فایا ینیخم یو اخبار واژگونه به آقا زارشهادر ارائه گ یاو نقش اصل زین یاستاد منتظر هیبوده است. در قض

 ارائه خواهم کرد.  رشیآن را در ضمن نقد کتاب اخ لیاست که تفص

 سیاز بدو تاس یاسالم ینظام جمهور شهیحفظ نظام پ یو سانسور برا فیجعل و تحر انیجر جهی. در نتت

است که  دهیرس ییاز دروغگو یاست. نظام به حد انیبا قوت تمام در جر یامر در زمان رهبر فعل نیبوده است. ا

هفتاد  یشواهد و قرائن آن مثنو کراست مگر خالف آن اثبات شود. ذ ییمسئوالن نظام اصل بر دروغگو اناتیدر ب

را نظام انجام داد و ماموران وزارت  ۱۳۷۷مسالمت جو در آذر  شانیدگراند یا رهیزنج یشود. قتلها یمن کاغذ م

اضافه کار گرفته اند. آن وقت  یفروهر خارج از ساعات ادار وشیو دار یپروانه اسکندر عیتل فجق یاطالعات برا

 دیکند و همسر سع یاعالم م لیآن را کار اسرائ ۱۳۷۷آذر  ۱۸نماز جمعه  یها بهدر خط یخامنه ا یحضرت آقا
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کنند که اعتراف کند خودش و  یکردندش را شکنجه م یعامل دست چندم قتلها که در زندان خودکش یامام

فروهرها  عی: قتل فجغیت دندیبرکش منانیباره: که اهر نیبه مقاله من در ا دیبوده اند. بنگر لیهمسرش مامور اسرائ

 یرجانیس یدیاکبر سع ینظام در قتل عل حیصر یها ییدروغگو ای( ۱۳۹۵آبان  ۳۰نظام ) یتیتوسط ماموران امن

و خودش را  یرجانیس یدیرد و بدل شده سع یحاضر است نامه ها یخامنه ا یقاآ ای.  آ۱۳۷۳در زندان در سال 

قتل  ی: بازخوانیاسالم یجمهور« قدرت خانم»صنعان و  خیبحث کرده ام: ش نجایرا ا هیقض لیمنتشر کند؟ تفص

 (  ۱۳۹۵آذر  ۷به اتهام ارتداد ) یرجانیس یدیاکبر سع یعل

کالن کرده است. مرکز  یگذار هیسرما «خیتار فیتحر» یبرا یخامنه ا یآقا ی. نظام خصوصا در زمان رهبرث

 یچهره تک تک منتقدان رهبر فیمعاصر است. بحث در تحر خیتار فیاز مراکز تحر یکی یاسناد انقالب اسالم

 یقم یآذر یدرباره نامه عذرخواه انظام است. ام افتهیسازمان  فیاز جدول تحر یخانه ا یچهره آذر فیاست. تحر

است. عدم وثاقت  یبودن خودش و دستخطش کاف یاثبات جعل ینظام ادله پنجگانه برا دیفارغ از سوء سابقه شد

 فیکه در جعل و تحر یشهر یر یعوامانه است و محمد یکه مشتهر به نقلها ینیخم یمسعود یعنیآن  یدو راو

بودن  یبر جعل یگریروات و گزارشگران آن هم نشانه د ینفع بودن تمام یبر علت است. ذ دیدارد مز ییطوال دی

 آن است. 

نمونه است. با ارائه شواهد  کی یآذر یمسئله وقت صرف کرده ام؟ جعل نامه عذرخواه نی. چرا من در اج

هم از جعل  یگریبلکه در مورد هر منتقد دانه درشت د یشود که نظام نه فقط در مورد آذر ینشان داده م یکاف

گرفت  یعذرخواه یکه درباره نامه جعل یاتوان گذشت نظام با معرکه  یندارد. اما از حق نم ییو دروغ ابا فیو تحر

او داشتند شناسانده شود. عدو  یاز مجاهدتها یکه اطالع کم یبه نسل جوان شتریب یآذر یباعث شد که آراء انتقاد

مبارز و منتقد احمد  هیبه روان فق یکنم. فاتحه ا یمختصر بسنده م نیاگر خدا خواهد. به هم ریشود سبب خ

 ورحمۀ اهلل وبرکاته.             کمیعل والسالم. میقرائت کن یقم یآذر
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