
مهم اوالً: ضرورتي ندارد، ثانياً:م��ردم را نگران مي کند 
که چه اتفاقي پيش آمده و ثالثاً: موجب برداش��ت هاي 
سوء دشمنان مي ش��ود. در اثر صحبت هاي بنده در آن 
جلس��ه، درباره قائم مقامي آق��اي منتظري تصميمي 
گرفته نشد، ولي در جلسه بعد با اصرار هواداران ايشان، 
موضوع به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد. از آنجا که 
اين تصميم در جلسه غيرعلني خبرگان اتخاذ شد، قرار 
بود فعاًل رسانه اي نشود تا سر فرصت شيوه درستي براي 
اعالم آن پيش بيني شود، ولي امام جمعه وقت قزوين 

اين خبر را رسانه اي کرد!« 
  نگراني ش�ما از چيس�ت؟ آقاي خامنه اي که 

هست!
پس از رحل��ت امام خميني، جلس��ه مجلس خبرگان 
رهبري در صبحگاه 14 خرداد1368 تش��کيل ش��د. 
مذاکرات اين جلس��ه در عداد اسناد مهم تاريخ انقالب 
اسالمي است. حل موضوعات متعدد و نهايتاً رسيدن به 
انتخاب آيت اهلل سيدعلي خامنه اي به عنوان رهبر انقالب 
اس��المي، مهم ترين تصميم منتخبان مل��ت در اولين 
دوره از آن مجلس به ش��مار مي رود. آيت اهلل سيدعلي 
اکبرقرش��ي - که در رقم خوردن تصمي��م تاريخي آن 
جلسه نقشي مهم داشته- در خاطرات خويش در اين 

باره مي گويد:
»در جلسه بعد از ظهر، رئيس مجلس مرحوم آيت اهلل 
مشکيني رسميت جلس��ه را اعالم کردند. ابتدا درباره 
رهبري فردي و شورايي بحث شد و نمايندگان موافق 
و مخالف صحبت کردند و س��رانجام رأي گرفته شد و 
رهبري شورايي رأي نياورد. س��پس درباره فردي که 
بايد رهبر ش��ود، بحث هاي طوالني مطرح شد. عده اي 
پيش��نهاد کردند مرح��وم آيت اهلل گلپايگان��ي رهبر و 
آيت اهلل خامنه اي قائم مقام ايشان باشند. بحث مفصلي 
صورت گرفت، اما به نتيجه نرسيد و رأي نياورد. ترکيب 
ش��وراي رهبري مورد نظر آيت اهلل خامنه اي، آيت اهلل 
موس��وي اردبيلي و آقاي هاشمي رفسنجاني. بعد قرار 
شد شورا متشکل از پنج نفر باشد و به اين جمع مرحوم 
آس��يد احمد خميني و فرد ديگري که اس��مش يادم 
نيست اضافه ش��ود. در هر حال ش��وراي رهبري رأي 
نياورد. با خود فکر ک��ردم اگر وضع ب��ه همين منوال 
ادامه يابد، تا 10 روز ديگر هم نخواهيم توانس��ت رهبر 
را انتخاب کنيم! ناگهان حرف پنج ش��ش س��ال پيش 
آقاي جورکش ي��ادم آمد که امام فرم��وده بودند: پس 
از من آق��اي خامنه اي براي رهب��ري از همه بهترند! تا 
آن لحظه ابداً به ياد اين حرف نيفتاده بودم، ولي وقتي 
بحث از رهبري فردي شد، ناگهان يادم آمد. يادداشتي 
براي مرحوم آقاي مشکيني نوشتم که: اگر امام درباره 
صالحيت رهبري آقاي خامنه  اي حرفي زده اند و شما 

اطالع داريد، لطفاً براي نمايندگان بازگو کنيد. مرحوم 
آقاي مشکيني به من جوابي نداد. نمي دانم يادداشت را 
خواند و صالح ندانس��ت جواب بدهد يا اصاًل نخواند! به 
آيت اهلل محسن مجتهدشبس��تري، امام جمعه کنوني 
تبريز و نماينده مقام معظم رهبري در آذربايجان شرقي 
که کنار من نشسته بود، گفتم:شنيده ام امام فرموده اند: 
پس از من شايسته ترين فرد براي رهبري آقاي خامنه اي 
است. ش��ما چيزي نشنيده ايد؟ ايش��ان گفت: من هم 
چنين چيزي را شنيده ام! بي درنگ گفتم: پس بياييد 
اين را به نماين��دگان بگوييم. بعد من و ايش��ان چنان 
فريادي کشيديم که همه نمايندگان و رئيس مجلس 
متوجه ما ش��دند! ما گفتيم: آقايان اگر از نظر مس��اعد 
امام به آقاي خامنه اي حرف و سخني شنيده اند بگويند 
تا همه بدانند، چون حرف امام براي ما حجت اس��ت.« 
ابتدا آقاي طاهري خرم آبادي در اين باب سخن گفت و 
نظر امام را درباره صالحيت آيت اهلل خامنه اي نقل کرد، 
سپس آقاي هاشمي رفسنجاني دنباله حرف را گرفت 
و گفت: يک روز من، آقاي خامنه اي و آقاي ميرحسين 
موسوي خدمت امام بوديم و حاج احمد آقا هم حضور 
داشت. نگراني خود را درباره رهبري پس از عزل آقاي 
منتظري خدمت امام مطرح کرديم و ايشان فرمودند: 
نگراني شما از چيست؟ آقاي خامنه اي که هست! يک 
روز ديگر هم تنها خدمت امام رفتم و باز نگراني خود را 
مطرح کردم و ايش��ان فرمودند: آقاي خامنه اي از همه 
اصلح تر است! خداوند را شکر مي کنم که در آن لحظه 
اين فکر به نظرم رسيد و مطرح کردم و نظر نمايندگان 
متوجه نظر امام ش��د. از آن به بعد بحث درباره رهبري 
آيت اهلل خامنه اي شروع و به ايش��ان پيشنهاد شد اين 

مسئوليت را بپذيرند.« 
  هاش�مي پس از اص�رار و تأکي�د نمايندگان، 

ديدگاه امام را نقل کرد
همانگونه که در فراز پيش��ين اش��ارت رف��ت، آيت اهلل 
محسن مجتهد شبستري از جمله چهره هايي است که 
در جلسه تاريخي 14 خرداد خبرگان، بر اعالم نظرامام 
خميني درباره رهب��ري آيت اهلل خامنه اي پافش��اري 
فراواني نشان داد. وي بعد ها در گفت وشنودي، ماجرا را 
به شرح ذيل نقل کرد:  »عده کمي از نمايندگان در آن 
جلسه، بعضي از مراجع تقليد را مطرح کردند، ولي بنده 
بر اساس همان يادداشتي که به هيئت رئيسه داده بودم، 
از جا بلند شدم و پيشنهادم را علني مطرح کردم و خطاب 
به آقاي هاشمي رفس��نجاني که جلسه را اداره مي کرد، 
گفتم:بنده شنيده ام حضرت امام درباره آيت اهلل خامنه اي 
مطالبي را فرموده اند که حضرتعالي در جريان هستيد. 
لطفاً آن مطالب را بازگو کنيد. ايشان خطاب به حاضرين 
در جلسه گفت: آقاي شبس��تري اين را مي گويد. بازگو 

کنم؟ اکثر افرادي که در جلس��ه حضور داشتند گفتند 
بهتر است بازگو ش��ود. آقاي هاشمي گفت: حاج احمد 
آقا مي گفت: من خدمت امام نشس��ته بودم و تلويزيون 
آقاي خامنه اي را در سفر به کره شمالي نشان مي داد. به 
امام عرض کردم: ايشان رئيس جمهور شايسته اي است. 
امام فرمود: ايشان براي رهبري هم شايستگي دارد. يک 
بار هم خود من خدمت امام عرض ک��ردم با عزل آقاي 
منتظري ما در رهبري دچار مشکل خواهيم شد و امام 
فرمودند: آقاي خامنه اي هست، مشکلي پيدا نخواهيد 
کرد. آيت اهلل موسوي اردبيلي هم شهادت داد اين حرف 

را از حاج احمد آقا شنيده است.« 
  آيت اهلل خامن�ه اي در مخالفت با رهبري خود 

سخن گفت!
رفتار آيت اهلل سيدعلي خامنه اي در جلسه بعد از ظهر 
مجلس خبرگان در 14 خ��رداد 1368، از مدخل هاي 
شاخص در شناخت سيره سياسي و اخالقي اوست. او 
به رغم پذيرش باال در مي��ان خيل مجتهدانِ حاضر در 
مجلس خبرگان رهبري، از پذيرش رهبري سر باز زد و 
در مخالفت با اين رويکرد حداکثري نمايندگان سخن 
گفت. آي��ت اهلل ابراهيم اميني، نايب رئي��س وقت اين 

مجلس، در اين باره در خاطرات خود آورده است:
»وقتي رهبري فردي تصويب و آقاي خامنه اي به عنوان 
بهتري��ن مصداق واجد ش��رايط رهب��ري در آن دوران 
پيش��نهاد ش��دند و پس از صحبت هاي آقاي هاشمي 
مبني بر تأييدات حضرت ام��ام)ره(، آقاي خامنه اي که 
خود از طرفداران شوراي رهبري بودند، اجازه گرفتند 
ک��ه در مخالفت با رهبري خودش��ان و ن��ه مخالفت با 
اصل انتخاب رهبري فردي صحبت کنند، ايشان پشت 
تريبون قرار گرفتند و مخالفت خود را اعالم کردند، اما 
خبرگان قبول نکردند. آقاي هاشمي گفت: من هم مثل 
خود شما شوراي رهبري را ترجيح مي دادم، ولي وقتي 
مجلس به رهبري فردي رأي داد، در برابر رأي اکثريت 
تسليم شدم! در هر حال مسئله رهبري آقاي خامنه اي 
به رأي گذاشته شد و با بيش از دوس��وم آرا به تصويب 
رسيد. پس از انتخاب ايشان، بنده دو پيشنهاد کوتاه را 
خدمتشان عرض کردم. پيشنهاد اولم اين بود: حاال که 
به رهبري انتخاب شده اند، ضرورت دارد که در مسائل 
مهم با علما و مراجعي چون آيت اهلل گلپايگاني مشورت و 
تفاهم و نظر آنها را جلب کنيد. پيشنهاد دوم من اين بود: 
از فقها و مجتهدين اهل نظر دعوت و يک جلسه شوراي 
فقهي تشکيل بدهند. آنها چون فرصت مطالعه و تحقيق 
بيشتري دارند، مي توانند درباره مسائل فقهي مورد ابتال 
کمک هاي بسيار مؤثري بکنند. پيشنهاد آقاي جنتي و 
آقاي هاشمي هم اين بود که در تصميم گيري هاي مهم، 

با مجمع تشخيص مصلحت مشورت کنند.« 

35 س�ال پي�ش در چني�ن روزهاي�ي، 
آغازين دوره از مجلس خبرگان رهبري 
افتت�اح ش�د. اي�ن مجل�س در کارنامه 
خوي�ش، دو اقدام مه�م و تاريخي دارد: 
نخس�ت انتخاب آي�ت اهلل منتظ�ري به 
قائم مقامي رهبري و سپس در پي ارتحال 
رهبر کبي�ر انق�اب، انتخ�اب آيت اهلل 
خامنه اي ب�ه رهبري نظام اس�امي. هر 
دو تصميم مس�بوق به بس�ترهايي بود 
ک�ه خوانش آنه�ا موجب ش�فافيت اين 
دو روي�داد مه�م تاري�خ انقاب اس�ت
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نظري بر 2 تصميم مهم اولين دوره از مجلس خبرگان در سالروز افتتاح اين مجلس
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نظر و گذري بر يادمان نوانتشار آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي

اوصاف »شمع هميشه فروزان« 
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  شاهد توحيدي
ربان��ي،  عال��م 
فقيدسعيد مرحوم 
آي��ت اهلل ح��اج 
قر  س��يدمحمدبا
بطحي اصفهاني  ا
از تربيت يافتگان 
نام��دار و خ��دوم 
ح��وزه علميه قم 
به شمار مي رود. 
خوانش زندگي او، به واقع بازخواني بخش��ي 
از تحوالت حوزه قم و نيز مناطقي اس��ت که 
در شعاع خدمات ديني آن بزرگوار قرار داشته 
اس��ت. يادنامه اي که هم اينک در اين مجال 
معرفي مي شود، عهده دار چنين امري بوده و به 
قلم جناب محمد اميري سوادکوهي به نگارش 
درآمده است. نويسنده در بخشي از ديباچه اين 
يادنامه، درباره اهمي��ت تفقه در دين در عصر 

غيبت آورده است:
»يک��ي از عالي ترين و مهم تري��ن نعمت هاي 
الهي که بر بشريت عنايت شده و وسيله  هدايت 
آنها به س��وي نظم و کماالت انساني به شمار 
مي رود، موهبت ش��ريعت اس��ت ک��ه خداي 
متعال با نزول قرآن کري��م بر خاتم پيامبران، 
نعمت ارش��اد بش��ريت را تکميل و به وسيله  
دو نقل گرانس��نگ قرآن و عترت، حّجت را بر 
همگان به اتمام رسانيد و در عصر غيبت کبراي 
ولي دوران، فقهاي دين را از ناحيه  مقدس��ه، 
به عنوان مرجع ش��رعي و ملجأ ديني جامعه 
معرفي نموده اس��ت:» و أما الحوادث الواقعه 
فارجعوا فيها الي رواه حديثن��ا فانهم حّجتي 
عليکم و انّا حجه اهلل«. فقه��ا و علما در امتداد 
باب مدينه العلم نبوي، پناهگاه و محل رجوع 
ايتام آل محّمدعليه الس��الم بوده و هس��تند 
که اقت��دار و عظمت آنان چنان اس��ت که در 
مبارزه  ب��ا يزيديان عصر و فت��واي جهاد عليه 
آنان، مرجعيت شيعه به عنوان فصل الخطاب، 
پناهگاهي ب��راي تمامي ادي��ان و مذاهب رخ 
عيان نموده و صالبت کالم مرجعيت شيعي، 

کليس��ا ها و کنيس��ه ها و حتي جوامع علمي 
اهل تسنن و غيرمس��لمان را به اقرار و خضوع 

واداشته و مي دارد. 
عالمان دين گنج هاي گرانبهايي هس��تند که 
اميرمؤمنان علي عليه الس��الم در وصفش��ان 

فرمودند:
» العلماء بالقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده 
و امثالهم في القل��وب موجوده؛ علم��ا تا دنيا 
برقرار اس��ت زنده اند. بدن هايش��ان گرچه در 
زمين پنهان، اما ياد آنان در دل ها هميشه زنده 
است«. » و صبحوا الّدنيا بأبدان ارواحها معلقه 
بالمحل االعلي اولئک خلف��اء اهلل في أرضه و 
الّدعاه الي دينه، آه آه. . . . شوقاً الي رؤيتهم؛ در 
دنيا با بدن  هايي زندگي مي کنند که ارواحشان 
به جهان باال پيوند خورده است. آنان جانشينان 
خدا در زمين و دعوت کنندگان مردم به دين 
خدايند، آه آه. . . . چه سخت اشتياق ديدارشان 

را دارم.« 
نويس��نده مقدمه در بخش ديگري از نوشتار 
خويش، آي��ت اهلل ابطحي اصفهان��ي و نيز اثر 
پژوهشي خود را اينگونه معرفي مي کند: » در 
اين نوشتار از فقيهي سخن به ميان مي آوريم 
که نزديک ب��ه يک ق��رن، غ��واص اقيانوس 
بيکران فقه آل محّمدعليه الس��الم و ش��اگرد 
برجسته  دانشگاه امام صادق عليه السالم بود. 
از بزرگ محدثي سخن مي گوييم که شکافنده  
مناق��ب خزائن عل��م الهي در عوال��م العلوم و 
معادن حکمت الهي در صحيفه هاي آل اهلل بود 
که رداي با عظمت مجلسي زمان را بر قامت با 
جالل و ش��کوهش بر تن کرد. از دلباخته  امام 
عصر و زماني قلمفرسايي مي کنيم که جز راه 
او و کوبيدن در معرفت و محبت موعود امم، راه 
ديگري را نپيموده و از هي��چ کس غير از امام 
زمان ارواحنافداه دم نزد و رنگ نگرفت. همه و 
همه  وجودش را حجت بن الحسن ارواحنافداه 
پر کرده بود. آنچنان که گويي ن��ام و ياد امام 
زمان ارواحنافداه با گوش��ت و خونش عجين 
گش��ته، جز از او س��خن نگفت و راهي جز راه 
او نپيم��ود. از فقيه عاملي س��خن مي گوييم 

که فقه را در عمل به اجتهاد تاريخ رس��انيد و 
درس خارج فقهش را با دست هاي پينه بسته  
در کمک به ايتام و محرومان به کرسي نشانيد 
تا آنجا که در اين راه يک چش��م خود را فداي 
جانان کرد. از شيخ بهايي عصر سخن مي گوييم 
که نه تنها معمار شخصيت هاي مطرح علمي 
امروز بود، بلکه طرح هاي ماندگار حرم تا مسجد 
مقدس جمکران، آس��تان مطهر س��لطانعلي 
بن محّمد الباقر عليه الس��الم، گنب��د امامزاده 
سيدمحّمد کافتر، تونل با شکوه ابا صالح المهدي 
عليه الس��الم در اقليد و مراکز مهم علمي بالد 
اسالمي را از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب 
ايران اسالمي به يادگار گذارد. از عارف زاهدي 
سخن مي گوييم که زهد را در جيره  خواري امام 
عصر ارواحنافداه و عرفان را در معرفت و موّدت 
مواليش و اشک بر مظلوميت مادر مظلومه اش 
حضرت زهرا عليهاالسالم به رخ مدعيان کشاند 
و ملجأ و پناهگاهي براي اه��ل دل و معنا بود. 
چشمانش نهر زالل هميشه جاري بود که در 
فراق و محبت امام زمانش مي جوش��يد و در 
وصف جمالش مي خروشيد و در شعاع جانان 

رخ عيان مي کرد. 
تبيي��ن زواي��اي زندگاني چنين ش��خصيت 
باعظمتي که ب��ا اخالص و عمل خود س��رباز 
حقيقي مواليش امام زمان ارواحنافداه به شمار 
مي رفت، گرچه قدم نهادن در اين وادي بسيار 
سخت و دشوار است و قلم از بيان آن ناتوان و 
سطرها از تحمل درک حقيقت آن عاجزند... 

ولکن از ايشان آموختيم:
آب دريا را اگر نتوان کشيد

هم به قدر تشنگي بايد چشيد
به راستي اگر 40 روز اخالص موجب مي شود 
که چشمه هاي جوشان حکمت از قلب آدمي 
بر زبان جاري ش��ود، بي شک، قريب يک قرن 
اخالص در عم��ل، معجزه اي در پ��ي دارد که 
خورشيد حقيقت وجود آدمي را در ميان همه 
سياه نمايي ها و بي مهري ها درخشان و متعالي 
مي س��ازد و بيان س��يره  عملي مرحوم عالمه 
آي��ت اهلل العظمي آقاي حاج س��يدمحّمدباقر 

موحدابطحي اصفهاني )قدس سره( به ما يادآور 
مي شود که در عصر غبار آلودي که شياطين در 
پي احياي بتکده هاي ه��وي و هوس خويش 
هستند، مي توان ابراهيمي زيست و با گنجينه  
اخالص، علم و عمل، در ش��عاع جانان حرکت 
کرد و رداي پر شکوه عالمه مجلسي ها و شيخ 
بهايي ها و مقدس اردبيلي ه��ا را بر تن نمود و 
کيمياي بندگي را به رخ عرش��يان و فرشيان 

کشيد. 
در اين مجموعه سعي بر آن است که بتوانيم 
در آس��تانه  فرا رس��يدن دّومين سال عروج 
ملکوتي آن عزيز راحل، به گوشه اي از ابعاد 
زندگاني آن دلباخته  امام زمان ارواحنا فداه 
بپردازيم و خصوصيات و ويژگي هاي علمي 
و اخالقي ايشان را شرح و آن را مؤيد منش 
مهدوي و پيامبرگونه ش��ان قرار دهيم و در 
تبيين س��يره  علمي، اخالق��ي و اجتماعي 
ايش��ان، خاطرات معظم له و س��خنان اکابر 
علمي جه��ان اس��الم و نزديکانش��ان را در 
مت��ن بگنجاني��م و در حد بضاع��ت اندک 
خويش، پ��رده از حقيقت زندگي و اس��رار 
موفقيت آن س��رباز ب��ا اخالص ام��ام زمان 
ارواحناف��داه کنار بزنيم ت��ا طالبان کمال و 
نوراني��ت را از في��ض وجود ش��خصيتي که 
قريب به يک قرن در ش��عاع جانان حرکت 
ک��رد، بهره مند س��ازيم. در خاتم��ه از بيت 
رفيع آيت اهلل العظمي مرح��وم عالمه حاج 
س��يدمحّمدباقر کوحدابطحي قدس سره و 
محققان و دست اندرکاران با اخالص مؤسسه 
علمي تحقيقات��ي االمام المهدي)عج( که از 
برکاتشان در اين مجموعه بهره مند بوديم و 
از تمامي بزرگان، علماي عاليقدر، سيما بيت 
مّکرم و معزز بنيانگ��ذار دهه فرخنده غدير، 
حضرت آيت اهلل العظمي نظري خادم الشريعه 
مازندراني مد ظله العالي که در اين امر حقير 
را ياري کردند کمال تش��کر را داشته و اميد 
است اين مجموعه مورد توّجهات و عنايات و 
تأييدات مواليمان امام زمان روحي و ارواح 

العالمين لتراب مقدمه الفدا قرار بگيرد.« 

در حاشيه انتشار يادنامه آيت اهلل سيدمحمدباقر ابطحي اصفهاني

دمي»در شعاع جانان«

   آيت اهلل سيد محمد باقر ابطحی اصفهانی
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 رهبري که در مخالفت با 
انتخاب خويش سخن گفت!

  علي احمدي فراهاني
35س�ال پيش در چني�ن روزهايي، آغازي�ن دوره از 
مجلس خبرگان رهبري با پيام بنيانگذار انقاب اسامي 
افتتاح ش�د. اين مجلس در کارنامه خوي�ش، دو اقدام 
مهم و تاريخي دارد: نخست انتخاب آيت اهلل حسينعلي 
منتظري به قائم مقامي رهبري و سپس در پي ارتحال 
رهبر کبير انقاب، انتخاب آيت اهلل سيدعلي خامنه اي 
به رهبري نظام اسامي. هر دو تصميم مسبوق به بسترها 
و انگيزه هايي بود که خوانش آنها موجب شفافيت اين دو 
رويداد مهم تاريخ انقاب اسامي است. در نوشتاري که 
پيش روي شماست، زمينه ها و پيامدهاي هر دو رويکرد 
توسط برخي شاهدان آن مورد روايت قرار گرفته است. 
اميد آنکه تاريخ پژوهان انق�اب را مفيد و مقبول  آيد. 

  
  دستور امام به هاشمي رفس�نجاني براي مطرح 

نکردن قائم مقامي رهبري منتظري
قانوني شدن قائم مقامي رهبري آيت اهلل حسينعلي منتظري 
توسط نمايندگان اولين دوره از مجلس خبرگان، معطوف به 
بستري بود که در طول تاريخ پيش و پس از پيروزي انقالب 
اسالمي درباره نامبرده وجود داشت. او از شاگردان ديرين 
امام خميني و مبارزان پرسابقه نهضت اسالمي و اين همه 
به وي جايگاهي ويژه بخشيده بود.با اين همه امام خميني 
رهبرکبير انقالب، به داليلي که از خاط��ره ذيل مي توان 
بدان رس��يد، با برگزيدن وي به اين سمت مخالف بودند. 
حجت االسالم والمسلمين محمد محمدي ري شهري در 
خاطرات خويش، جريان اين مخالفت را به نقل از آيت اهلل 
محمد محمدي گيالني )از اعض��اي اولين دوره از مجلس 

خبرگان(، اينگونه روايت کرده است:
»اينک��ه امام نظ��ر خ��ود را به خب��رگان منتق��ل کردند 
يا نه، داس��تاني ش��نيدني دارد ک��ه بايد از زب��ان آيت اهلل 
محمدي گيالني که عضو خبرگان بود، شنيد. گفتني است 
که ايشان در مالقاتي با امام قبل از تصميم خبرگان در مورد 
قائم مقامي آقاي منتظري از ديدگاه امام در اين باره مطلع 
شده است. آيت اهلل محمدي گيالني در تاريخ 1379/9/6 به 
مناسبت شهادت حضرت امام کاظم )ع( در منزل آقاي علي 
رازيني ضمن سخنراني گفت: يک روز قبل از مطرح شدن 
قائم مقامي آقاي منتظري در مجلس خبرگان، ضمن تماس 
با دفتر امام)ره( کتباً و از طريق آقاي توسلي و آقاي رسولي، 
 از ايشان درخواست مالقات کردم. در آن موقع اعالم شده بود 
که امام تا 15 روز مالقات ندارند. من در تکه کاغذي نوشتم 
مطلب ضروري و واجبي است که احساس مي کنم بايد به 
عرض مبارک برسانم. امام اجازه دادند و خدمتشان رسيدم 
وگفتم: فردا قرار است موضوع قائم مقامي آقاي منتظري در 
مجلس خبرگان مطرح شود. خواستم به عرضتان برسانم 
به آقاي هاشمي بگوييد مطرح نشود. من به آقاي منتظري 
ارادت دارم، خدمتشان درس خوانده ام، ايشان را عابد و زاهد 
مي دانم ولي اين خصوصيات، کافي نيست. ايشان از عهده 
اين کار برنمي آيد. امام، گله هاي سوزاني از آقاي منتظري 
آغاز کردند که کجا چه کرده و کجا چه...! و اضافه فرمودند: 
احمد هم از او دفاع مي کند! از منزل سيدمهدي هاشمي، 
دس��تنويس هاي او را آورده اند. من دي��دم نامه هاي آقاي 
منتظري از نوشته هاي مهدي هاش��مي الهام گرفته! اين 
را من براي ايش��ان نوشتم! س��خن امام که به اينجا رسيد، 
من گفتم: آقاي منتظري عين نامه شما را آورد و در جلسه 
خواند و با خنده گفت: امام خيال کرده که آنچه من برايش 
مي نويسم، الهام از سيدمهدي مي گيرم! امام فرمودند: نامه 
مرا آورد در جلس��ه خواند؟! گفتم: بله! آقاي س��يدعباس 
خاتم و س��يدجعفر کريمي و چند نفر ديگر هم بودند. امام 
فرمودند: او اينطور اس��ت! عرض ک��ردم: بفرماييد که فردا 
ايشان به عنوان قائم مقام رهبري مطرح نشود! امام قدري 
فکر کردند و فرمودند: احمد نيست، مي شود شما زحمت 
بکشيد و به آقاي هاش��مي بگوييد بعدازظهر من ايشان را 
ببينم. عرض کردم: بله اما به آقاي هاشمي نفرماييد که من 
آمدم و اين جريان را خدمت شما گفتم. به هيچ کس نگوييد. 
مي ترسم مرا هم شمس آبادي کنند يا مثل شيخ قنبر در چاه 
بيندازند! اين را که گفتم، امام )اعلي اهلل مقامه( خنديدند و 
فرمودند:خاطرتان جمع باشد! از دفتر امام،  حرکت کردم و 
آمدم شوراي نگهبان. جلس��ه تمام شده بود. رفتم خدمت 
آقاي هاش��مي و گفتم: صبح، خدمت امام رس��يدم. کاري 
داش��تم. فرمودند: به آقاي هاش��مي بگوييد که من ايشان 
را ببينم. شب، بعد از نماز مغرب و عشا، خانم حاج احمدآقا 
زنگ زد که حاج آقا! )امام( فرمودند: آنچه امروز ما صحبت 
کرديم، مبادا از شما تجاوز کند! گفتم: باشد. فرداي آن روز، 
آقاي هاشمي موضوع قائم مقامي آقاي منتظري را در مجلس 
خبرگان مطرح کرد. آقاي محمدي گيالني اضافه کرد که 
پس از اين ماجرا، روزي آقاي هاش��مي در حضور جمعي 
گفت: م��ن بعدازظهر رفتم خدمت امام. ايش��ان فرمودند: 
موضوع قائم مقامي آقاي منتظري را فردا مطرح نکن. گفتم: 
چرا؟ ما در اجالسيه قبل به آقايان گفته ايم که ايشان را به 
عنوان قائم مقام مطرح کنيم. فرمود: نه! يکي از دوستان آمده 

و چنين گفته. گفتم: ما اعالم کرده ايم. ديگر نمي شود... «
  تصميمي محرمانه که علني شد!

آيت اهلل س��يدجعفر کريمي از نمايندگان آغازين دوره از 
مجلس خبرگان رهبري و دوس��تان آيت اهلل منتظري به 
شمار مي رود. او با اين همه، از مخالفان برگزيدن نامبرده به 
قائم مقامي رهبري بود و آن را در مجلس خبرگان  نيز بيان 
کرد. وي بعدها در خاطرات خوي��ش، فضاي حاکم بر اين 
مجلس را در روزهاي بررسي موضوع قائم مقامي رهبري، 

بدين شرح توصيف کرد: 
»من با برداشتي که از آراي حضرت امام داشتم، مي دانستم 
که با شيوه مديريتي آقاي منتظري و نيز نحوه سياستمداري 
او و عدم توجه ايشان به برخي از جوانب موضوعات، موافق 
و طبعاً به اين انتخاب راضي نيستند و ايشان را براي تصدي 
چنين مسئوليت خطيري مناسب نمي دانند، لذا با شنيدن 
نظر دوستان در آن جلسه، در شرايط دشواري قرار گرفتم. 
چون طرح اين پيشنهاد را، آن هم با ش��تابزدگي و بدون 
مشورت قبلي، به صالح نظام نمي دانستم، به همين دليل 
از رئيس مجلس وقت خواس��تم که صحبت کنم و گفتم: 
تعيين قائم مقام رهبري نياز آني کش��ور نيست که به اين 
س��رعت درباره اش تصميم بگيريم، چون حضرت امام از 
سالمتي برخوردارند و با نهايت درايت و هوشمندي، کشور 
را اداره مي کنند. فرصت هم هست که بعداً آقاي منتظري را 
به اين مقام انتخاب کنيد، بنابراين تعجيل در اين امر بسيار 


