
  سازسرنوشت تصمیمی ،ایخامنه هللاآیت حضرت رهبری
 *لنگرودی عاشوری حسن والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 خـوب را انقـالب کشـتی و شد ظاهر موفق بسیار ،انقالب رهبری و گیریشک  در خمینیامام
 رهبـری و هـدایت خطـوط و اندیشـیچاره ،انقالب تداوم برای ایشان که داشت جا نمود. هدایت

 را انقـالب کسـی ،ایشـان از بعـد بایـد گویدمی منطق و عق  چراکه نمایند؛ بیان را انقالب آینده
 این در ایشان باشد. داشته را الزم توانایی ،روز سیاست پیچیده بازار این در بتواند که نماید رهبری

  نمود. ماندگار را انقالب و برداشت خوبی هایقدم ،ربرکتشانپُ  عمر آخر روزهای در و راستا
 ؛ایخامنه اللهآیت انتخاب چگونگی ،یکی نماییم:می دنبال میور دو در را بیث نوشتار، این رد
 ساز.سرنوشت انتخاب این در موفقیت عوام  ،دیگری و

  ایخامنه اللهآیت انتخاب چگونگی .الف

 قـد، آسـتان از را امامنامهوصیت کنی مهدوی اللهآیت خبرگان جلسه در خرداد چهاردهم صب 
 طبـق و شد باز هادوربین جلوی در هرشومُ الک و آورد خبرگان مجلس به شورا مجلس و رضوی
 را همگـان اندوه و غم نامه،وصیت قرائت هنگام 1کرد. قرائت را آن ایخامنه اللهآیت ،امام وصیت
 ،آن از بعـد داشـت. زیـادی تـأثیر ،امام نامهوصیت کردند.می گریه مرتب نمایندگان بود. فراگرفته

                                                           
  .دانشگاه خوارزمی عضو هینت علمی *
نامـه را داد. امـام نوشـته بـود وصـیت در آن تغییراتـی 88 و سـال نوشت 89 اش را در سالنامه. امام خمینی وصیت1
جلس، اگرنه رئیس دیوان عالی کشور یا یکـی از اعضـای رئیس جمهور، اگرنه رئیس م ،احمد بخواند، اگرنه :ترتیببه

ای رئـیس جمهـور وقـت آقـای خامنـه ؛ به همین جهت،احمدآقا حال مساعدی نداشت در آن موق ، شورای نگهبان.
 (946 ـ 938 ، ص2638سال خاطرات و کارنامه ؛سازندگی و بازسازی)اکبر هاشمی رفسنجانی،  خواند.
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 نشستند. شور به ایشان جانشینی برای خبرگان
 9488 اردیبهشـت نهـم در امـام اما ،داشت وجود مرجعیت شرط هنوز اساسی قانون در هرچند

 در را نظـرم بودیـد خواسـته» بـود: نوشـته خبرگان مجلس رئیس ،مشکینی اللهآیت به اینامه طّی 
 دخـالتی مـن کننـد. عمـ  ،دانسـتند صـالح یـانآقا هرگونـه کـنم. بیان اساسی قانون متمم مورد
 انتخـاب را فـردی بایـد کنـیم. رها سرپرست بدون را ماناسالمی نظام توانیمنمی که ما کنم.نمی
 و بـوده معتقـد ابتـدا از مـن کند. دفاع نیرنگ و سیاست جهان در ماناسالمی حیثیت از که کنیم

 ولـی ؛گفتممـی را ایـن من ،اساسی انونق اص  در نیست. الزم ،مرجعیت شرط که داشتم اصرار
 کـه دانسـتممی ،هنگام آن در من کردم. قبول هم من و کردند پافشاری مرجعیت شرط در دوستان

   1«نیست. شدنپیاده قاب  ،دور چندان نه آینده در این،
 یـا شدبا شورا که بود این ما بیث لیناّو » گوید:می باره این در رفسنجانی هاشمی اللهآیت مرحوم
 هم خوبی سخنرانی و بود شورا روی ،ایخامنه اللهآیت نظر آورد. یأر 44 شورا و ،34 فرد فرد...
 اللـهآیت شـد... گونـهاین گـرفتیم، رأی وقتـی امـا ؛اسـت الزم شـورا کـه دادنـد توضی  و کردند
   2«شد. مطرح رهبری گزینه عنوان به ،ایخامنه

   گفت: و کرد نق  ،بود شنیده امام از که را مطلبی هاشمی اللهآیت مرحوم
 کـردیم مباحثه امام با بودیم. امام خدمت احمدآقا حاج و وزیرنخست و قوا رؤسای با بار یک ما»
 شـورای بـا امـام شویم.می مشک  دچار رهبری در بگذاریم، کنار را منتظری اگرآقای که گفتیم و

 ایـن بتواند که فردی لذا و بود برجسته ما ذهن در ،مرجعیت شرط نبودند. موافق ابتدا از که رهبری
 نـداریم. فردی چنین گفتیممی و یافتیمنمی باشد، هم مرج  و بگیرد عهده به را سنگین مسنولیت

 و ندافرموده را این ما اقناع برای امام که کردیم تصور ما ای!خامنه آقای ندارید؟ چرا فرمودند: امام
 خـود شـد. پخش مطلب دیدیم بعد ولی ؛نگفتیم و نگوییم کسی به را وعموض گرفتیم تصمیم لذا

 طـور بـه بـاز مـن نشـود. مطـرح وجـه هـیچ بـه مطلـب این که داشتند اصرار هم ایخامنه آقای
 ایشـان بکنیم؟ باید چه که پرسیدم و کردم اصرار مسنله این روی و رسیدم امام خدمت خصوصی

   دارید؟ مشک  چرا کنید؟می تردید چرا دارید؟ اینهخام آقای مث  فردی شما فرمودند: باز

                                                           
 .419 ص، 69 . صییفه امام خمینی، ج1
 .2638سال خاطرات و کارنامه ؛سازندگی و بازسازیر.ک: اکبر هاشمی رفسنجانی،  .2
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 گفتنـد: ایشـان کـرد.یقین به تبدی  را تردیدم که شنیدم احمدآقا حاج از را دیگری مطلب دیروز تا
 ایـ  کـیم» بـا ایشان دیدار فیلم تلویزیون بودند، رفته کره به دیداری برای ایخامنه آقای که زمانی

ــیلم وقتــی مــن داد.مــی نشــان را «ســونگ ــدم را ف ــه آقــای» گفــتم: دی ــام در واقعــاا  ایخامن  مق
 رهبـری بـرای ایشان فرمودند: امام «هستند. آبرویی نظام برای و افتاده جا خوب جمهوریریاست

 1«است. ایشایسته فرد هم
 ایشـان بود. رهبری شورای در حضورش سنگین مسنولیت نگران ،جلسه از قب  ایخامنه اللهآیت
   گوید:می

 عـر  متعـال خـدای بـه التما،، و توجه و تضرع با خبرگان، مجلس تشکی  از قب  شنبه روز»
 مجموعـه از عضوی عنوان به است ممکن چون هستی، امور مقدر و مدبر که تو پروردگارا! کردم:

 انـدکی اسـت ممکن کار این اگر کنممی خواهش شود، من متوجه مسنولیت این رهبری، شورای
 نیایـد. پـیش وضـعیتی چنین که بده را کار ترتیب طوری باشد، داشته زیان من خرتآ و دین برای
 2«نشود. من متوجه مسنولیت این که خواستممی دل ته از واقعاا 

 انجـام ولـی ؛نگیـرد انجـام کـار ایـن تـا کردم بیث و استدالل و تالش و کوشش» فرمودند: نیز
 3«گرفت.

 سازسرنوشت تصمیمی

 آرا اتفـاق بـه تقریبـاا  ایخامنه اللهآیت حضرت ،خبرگان در بیث ساعت ندینچ از پس سرانجام
 راحتـیبـه قدرت انتقال گردنه این از اسالمی جمهوری ،سانبدین شد. برگزیده مهم امر این برای
  نمود. عبور

 هاواکنش

 یـاتآ جملـه: از دادنـد؛ تبریک پیام مذهبی ـ سیاسی هایشخصیت و علما انتخاب، این از پس
 علـی صـانعی، یوسـف گلپایگـانی، میمدرضـا سـید اراکـی، میمدعلی لنکرانی، فاض  عظام

                                                           
 .9481نامه تداوم آفتاب، روزنامه جام جم، مرداد . ویژه1
 .9488/ 96/03ای در مراسم بیعت ائمه جمعه سراسر کشور، الله خامنهآیت ،. سخنرانی رهبر انقالب2
 . همان.3
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   بهاءالدینی. رضا سید و مشکینی
 بسـیار و شایسـته انتخـاب» داشـت: اظهـار معظـم رهبـر بـه پیـامی در نیـز خمینـی احمد سید

 جهـان در اسـالمی انقـالب و اسـالم داراندوست تمام شادی باعث عالی، حضرت خداپسندانه
 تکـریم و تأییـد مورد همیشه و بوده اسالمی انقالب درخشان هایچهره از عالی حضرت گردید.

 «اید.بوده عزیزمان امام
 از بود هدایتی و ،الهی الهامات از بود الهامی ،این» داشت: اظهار پیامی در کنی مهدوی اللهآیت

 طـر  از بـود رحمتی ،این و دهنکر رها را ملت این هنوز که امام حضرت روح معنوی هدایت
 از و امـام صـدیق یاران از که ایخامنه اللهآیت تعیین با جانکاه، مصیبت این کوران در که خداوند

 جمهـوری نظـام رهبـری عنـوان بـه اسـت، عـادل و مجتهد و بوده سابقهخوش و نامخوش یاران
   1.«گردید حاکم فداکار متا و کشور بر ،اطمینان و اعتماد با مأتو آرامشی ایران، اسالمی

 خـوبیبـه قـدرت انتقال مسنله از کشور تا شد باعث چیزی چه که شودمی مطرح سؤال این حال
 راحـ  امـام شکست از که آنها عوام  و هاغربی که بود هاسال گفت، باید پاسخ در نماید؟ عبور

 آنـان از بسـیاری دادنـد.می وعده را امام مرگ زمان انقالب، از بازگشت برای بودند، شده مأیو،
 فاینانشـنال» روزنامـه شـود. ومـرجهـرج دچـار کشـور امـام، ارتیـال از پـس کـه داشتند انتظار
   نوشت: باره این در 9488 خرداد سوم در لندن چاپ«تایمز

 .شـد خواهـد ایجـاد ایـران سیاسـی سیسـتم رأ، در بزرگی شکا  ،خمینی اللهآیت رحلت با»
 ،شکا  این رکردنپُ  که است آن از حاکی ،ایران خبری هایرسانه هایشگزار و رسمی هایبیانیه

 2«بود. نخواهد پذیرامکان
 بـه ایـران رهبـری سط  در خمینی اللهآیت درگذشت که را خألی» کرد: اعالم «سیبیبی» رادیو

 «کرد. جبران توانمی مشک  آورده، وجود
 خواهـد منجـر ایـران در عظیمی ثباتیبی به قطعاا  خمینی اللهآیت مرگ» نمود: اعالم آمریکا رادیو

                                                           
 .98/4/9488 یخ، تار. روزنامه رسالت1
کسـانی کـه »: استنوشته  . این روزنامهچاپ دمشق جالب است« تشرین» در برابر این نظر، موضعگیری روزنامه .2

 سـخت در اشـتباه ،شـودکنند با رحلت امام خمینی انقالب اسالمی از مسیر و راه اصلی خود منیر  مـیتصور می
ت خواهد شد که تعلیم و رهنمودهای روشـنگر و جاودانـه امـام انقالب اسالمی ایران به وسیله نسلی هدای ند...هست

 ( 63و  64 ، ش9488 )مجله مشکوه، تابستان و پاییز« است. خمینی در زوایای قلب و روح آنان ریشه دوانده



   36۷  سازسرنوشت تصميمی ای،خامنه اهللآيت حضرت رهبری تبليغی: هایمناسبت

 خواهـد را داخلـی جنـگ یـک شـعله احتمـاالا  ،وضـ  ایـن کـه کننـدمی بینیپیش برخی و شد
   «افروخت.

 حمایـت از کـه رجوی مسعود هایچریک» نوشت: 9488 خرداد93 در االوس  الشرق روزنامه
 چنـد فاصـله بـه هـامرز طـول در عمـده تهـاجم یک انجام برای را هاییطرح برخوردارند، عراق

   «اند.دیده تدارک خمینی اللهآیت رحلت از پس ساعت
 در ]امـام[خمینی درگذشت از پس که کردندمی تصور تیلیلگران از بسیاری» نویسد:می دیگری

   1«شود.می آغاز خونین جنگ قدرت، به دستیابی برای ،ایران

 همـه ملت، هوشمندانه حمایت و رهبری خبرگان شایسته انتخاب با و نداد رخ ایپدیده چنین اما
 در آرمـانش و راه بلکـه ،نیسـت راه پایـان امام رحلت تنها نه اینک رفت. برباد بیگانگان امیدهای

   است. شده آغاز تروسی  ایپهنه

  ایخامنه اللهآیت انتخاب موفقیت عوامل .ب

  نمود: بیان فراز چند در توانمی را موفقیت این عوام 
  خمینی امام نگریآینده و اندیشی .دور1

 آغـاز در ،رهبری برای ایخامنه اللهآیت انتخاب اساسی، قانون در رهبر مرجعیت شرط به توجه با
 و شـد اساسـی قـانون اصـالح خواسـتار خـود درگذشت   از پیش خمینی امام بود؛ برانگیز بیث

 اللـهآیت رهبری برای را راه ،امام اقدام این 2اد.د تشکی  اساسی قانون در بازنگری برای شورایی

                                                           
 .348 علیرضا فرشچی، ص ترجمه، عراق و ایران نظامی یاروییور جنگ، ترینطوالنی. ر.ک: دیلیپ هیرو، 1
 بود:  الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، نوشتهای به آیتدر نامه 9488 نهم اردیبهشت . ایشان در2
ه الرحمن الرحیم» دامـت ـ  جناب آقای حـاج شـیخ علـی مشـکینی ،حضرت حجت االسالم و المسلمین .بسم الل 

اسـی بیـان کـنم. هرگونـه آقایـان صـالح پس از عر  سالم، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اس ـ افاضاته
مان را بدون سرپرسـت توانیم نظام اسالمیکنم. فق  در مورد رهبری، ما که نمیعم  کنند. من دخالتی نمی ،دانستند

مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمی
کفایـت  ،الزم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان میترم سراسر کشور« مرجعیت»ار داشتم که شرط بودم و اصر

کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فـردی را می
شود او ولّی منتخب مردم می ،دم است. در این صورتتعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مر

 ؛پافشاری کردنـد« مرجعیت»ولی دوستان در شرط  ؛گفتمرا می و حکمش نافذ است. در اص  قانون اساسی من این
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 و سفر این در ایشان عملکرد و شمالی کره و چین به ایخامنه اللهآیت سفر نمود. هموار ایخامنه
 انتخـاب و شـناخت بـرای شد خوبی زمینه ،اساسی قانون بازنگری نامه و 1ایشان درباره امام نظر
   ای.خامنه اللهآیت

 ایخامنه اللهآیت هایتوانمندی و هاویژگی .2

 داشته را نقش لیناّو  ایشان هایتوانمندی و صیخصا ،ایخامنه اللهآیت انتخاب در ،شکبی
 ایشان علمی جایگاه ،جمله از ؛است بوده توانمندی این از کاشف واق  در ،دیگر امور و است

 گوید:می مورد این در لنکرانی فاض  اللهآیت مرحوم است.
 بـا جانـبایـن نیسـت. تردیـدی گونههیچ جای ،لهمعظم فقاهت و اجتهاد و علمی شامخ مقام»

 وی اطـالق نیـو هبـ اجتهـاد بـه اذعان ،تیصیلی مراتب از اطالع و دیرین ییآشنا سابقه به توجه
 متعدد موارد در الشریف( سره الشأن)قد، عظیم امام تصری  بلکه و اشاره ]این،[ بر عالوه .دارم

   2.«باشدمی لهمعظم اجتهاد مقام بر عمده دلی  ،ایشان رهبری شایستگی و الحیتص به
 گوید:می رهبری معظم مقام سیاسی عدبُ  درباره ایشان ،همچنین

 هـایسـال در کـه کسـی ؛اسـت مجتهـد یک و فقیه یک (رهبری معظم مقام) ایشان من نظر به»
 سرشـار اسـتعداد دارای نیـز خودش و است داشته امام چون استادی ،سیاست جهان در طوالنی

 جمهوری ریاست سالههشت دوران ؛است سیاسی درک از بلندی مقام دارای ،فردی چنین است.
 بـه ،انـدداشـته خارج کشورهای به ایشان که سفرهایی است. مطلب برای قوی شاهد یک ایشان،
 3.«است درخشیده جهان سیاسی هایصینه در مدارسیاست یک عنوان

                                                                                                                                        
 شدن نیست. توفیق آقایان را ازقاب  پیاده ،دانستم که این در آینده نه چندان دورمن هم قبول کردم. من در آن هنگام می

ه وبرکاته.   صحیفه)« .الموسوی الخمینی هاللروح 1/6/88درگاه خداوند متعال خواستارم. والسالم علیکم ورحمة الل 
 (419، ص 69 ، جامام

عازم سفر به چین و کره شمالی شد؛ سفری که پـنج روزش  ،رئیس جمهور وقت ایران ،9488 . هیجدهم اردیبهشت1
در مراسم رسمی مقامـات چینـی از رئـیس جمهـور  ،اردیبهشت 91گذشت. یدر چین و پنج روزش در کره شمالی م

بـا کـیم ایـ  سـونگ  ،ای پخش کرد. در کـره شـمالیاستقبال کردند. تلویزیون چین هم فیلمی از زندگی آقای خامنه
یخ تـار )روزنامه جمهـوری اسـالمی، جمهور کره شمالی دیدار کرد و برای مردم کره شمالی هم سخنرانی کرد.رئیس

91/6/9488) 
 .664 ، صزهراء سالله نامهحکایتصدری، حسن  .2
 .66/4/9488، تاریخ روزنامه رسالت .3



   361  سازسرنوشت تصميمی ای،خامنه اهللآيت حضرت رهبری تبليغی: هایمناسبت

 کشـور تاریخچـه دربـاره انقـالب رهبر نماید،می مالقات رهبری معظم مقام با وقتی ،انعن کوفی
 صـیبت آن اجتماعی و سیاسی موقعیت و هاشخصیت همچنین و بوده عنان کوفی زادگاه که غنا
 اهـ  اینکـه با» گوید:می مالقات از پس و شودمی عنان کوفی تعجب موجب امر، این و کنندمی
 «ندارم. اطالع ایشان اندازه به خود کشور رهدربا ،هستم غنا

 مسـلمانان کـ  بلکـه ،هـاایرانـی مختص فق  نه را رهبری معظم مقام رهبری افتخار عنان کوفی
 ایشـان کاش ای .دارند رهبری چنین که کنند افتخار باید مسلمانان و هاایرانی» گوید:می و دانسته

 ایـن در ،داشـت عهـده بـه را ملـ  سـازمان رکلـیدبی مقـام که وی «بودند. مل  سازمان ک  دبیر
   گوید:می که شودمی رهبری معظم مقام شخصیت مجذوب چنان مالقات

 شـدتبـه کـه امداشته دیدار که هلموت و شیراک ژاک جمله از مختلفی هایشخصیت با من»
-ندیـده شـانای مث  را کسی هنوز کردم احسا، ایشان با مالقات در ولی ؛امگرفته قرار ثیرأت تیت

 شخصـیتی چرا کردم فکر خودم پیش که داد قرار ثیرأت تیت مرا چنان ایشان معنوی شخصیت .ام
 کـرده جـذب مـرا کـه هـاییشخصیت ،دیدار این از پس .باشد مل  سازمان دبیرک  باید من مث 

   1«سپردم. فراموشی به را همه ،بودند
 ،امـام زنـدگی سـبک مانند که ستا ایشان زندگی سبک انقالب، رهبر ازخصوصیات دیگر یکی
 از و بایسـتید باطـ  مقابـ  در هرا، و خو بی بخواهید اگر» فرمود: امام بود. آالیشبی و ساده
 اثـر شما روح در آنان هایتوطنه و شیاطین و آنان پیشرفته هایسالح و ابرقدرتان و کنید دفاع حق

 و مـال به قلب تعلق از و دهید عادت زیستنساده به را خود نکند، در هب میدان از را شما و نگذارد
 2«بپرهیزید. مقام و جاه و منال
 آینده برای که است ایارزنده هاینمونه از ،ایخامنه علی سید» فرماید:می مطهری اللهآیت

 دنبال به هیچ ایشان .کنممی تعجب ایخامنه آقای اخالص از من است. امیدواری موجب
 کمیته جریان در من .بدهد نشان را خودش و کند مطرح را خودش بخواهد که نیست خودنمایی

  3.«بردم پی ایشان تقوای به بیشتر ،امام حضرت از استقبال
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 .319 ، ص98 ، جامام صحیفه امام خمینی،. 2
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3۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

   1.«رهبر و هستند فقیه والیت حقیقت ،ایخامنه علی سید آقا ...» فرمود: بهاءالدینی آقای
 رهبـری، عـالمی، بداریـد، دوست را تانالشأنعظیم رهبر» گوید:می نیز آملی زادهحسن اللهآیت

 ایـن قـدر نکـرده، شکارش دنیا که کسی منزه، پاک ربانی، انسانی، داری،دین سیاسی، موحدی،
 ایـن مبـادا .بدانیـد را الهـی وفـّی  ولـّی  رهبر این قدر فرموده، عطا شما به خدا که را عظما نعمت

 شـما دست از را والیت نعمت این ،را علوی کشور این مبادا را، ما کشور این مبادا را، ما جمعیت
 حضـرت اسـالمی اصـی  رهبـر این مرد،بزرگ این سایه ،پیامبر آل و پیامبر حق به !خدایا بگیرند.

   2«بدار. مستدام را عزیز ایخامنه عظمم للهاآیت
 بیـان رفسـنجانی هاشـمی اللهآیت مرحوم رهبری، به ایخامنه اللهآیت زودهنگام انتخاب باره در

   :رددامی
  داشت: دلی  پنج ،ایشان آوریرأی و خبرگان کار سری  شدنتمام»
 حرکـت صـدام نیروهـای کـه بـود رسـیده جبهه از هم خبرهایی و بود خطرناک اوضاع اینکه لاّو 

 ،امـام رحلـت از پـس هـم آن ،رهبـری وجود خأل که بودیم نگران همه 3آیند.می جلو به و کردند
 ،سـوم کـردیم. مطرح ،بودیم شنیده امام از نفری پنج که هاییر ح همین ،دوم شود. سازمشک 

 کـه هـم هـاییحر  آن ،چهـارم نیست. مرج  به احتیاج و است کافی ،مجتهد که امام نظر نق 
 و شخصـیت اسـت، همـه از تـرمهم کـه پـنجم بـود. مؤثر گفتند، تلویزیون پای امام کردند نق 

 از تراصـل  و بـود شـده شـناخته خبرگـان بـرای کـه ستا ایخامنه اللهآیت خود هایصالحیت
 4«شناختند.نمی را کسی ،ایشان

                                                           
 .همان .1

2  
باش نیروهای عراقی در مقاب  منطقه عین خـوش کـه در اثنـای جلسـه خبر آماده». هاشمی رفسنجانی بیان داشت: 3

ثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان بـرای خـتم کـار أتوس  دکتر حسن روحانی رسید و من به جلسه اطالع دادم، ت
 (946، ص سازندگی و بازسازی ،)اکبر هاشمی رفسنجانی« داشت.

 . 13، ص رفسنجانی هاشمی با پردهبیالله رحمانی، . قدرت4




