
  احمدرضا صدري
مقالي كه پيش رو داريد، س�عي كرده اس�ت كه 
نسبت فكري و عملي رهبر كبير انقالب با چهار 
دوره از انتخابات رياس�ت جمه�وري در دوران 
حيات خويش را بازكاود. اهميت اين خوانش در 
آن است كه نمايانگر رويكردهاي ايجابي و سلبي 
آن بزرگوار در مواجهه با اي�ن پديده تاريخي به 

شمار مي رود. اميد آنكه مقبول افتد. 
      

  نخستين انتخابات رياست جمهوري
نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران 
از آنجا كه با پديده » امام خميني« نسبت مستقيم دارد، 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. در آن برهه گروه ها و 
جريانات مختلف و متنوع فعال در عرصه سياسي ايران 
تالش مي كردند خود را در مع��رض آراي عمومي قرار 
دهند و طبيعتاً اقبال مردم به هر يك از نامزدهاي اين 
جريانات مي توانست معيار و محك مهمي براي ارزيابي 

توانايي و نفوذ آنان باشد. 
يك��ي از جريانات ك��ه خ��ود را وارث بالترديد انقالب 
مي دانستند و از اين روي در انتخاب نامزد خود يعني 
مسعود رجوي ذره اي شك و شبهه نداشتند، مجاهدين 
خلق بودند. آنها ماه ها قبل از برگ��زاري انتخابات، در 
جهت فريب م��ردم، امام خميني و آي��ت اهلل طالقاني 
را به عن��وان نامزد هاي رياس��ت جمهوري از س��وي 
س��ازمان خود معرفي كردند، اما اين بلوف سياسي با 
موضع گيري قاطع ه��ر دو بزرگوار نقش بر آب ش��د. 
اين گروه براي شركت در انتخابات رياست جمهوري 
با مش��كل بزرگي مواجه بود و آن ه��م رأي منفي اي 
بود كه به قانون اساس��ي جمهوري اسالمي داده بود و 
طبيعي است كه فرد يا گروهي كه قانون اساسي كشور 
را قبول ندارد، شايستگي احراز منصب مهم و كليدي 
رياس��ت جمهوري را هم نخواهد داشت. هنگامي كه 
امام خميني در پاس��خ به س��ؤال آنها صراحتاً فرمود: 
»كس��اني كه به قانون اساس��ي رأي مثب��ت نداده اند 
نمي توانن��د كانديداي رياس��ت جمهوري ش��وند«)1( 
مجاهدين خلق عماًل تيرشان به سنگ خورد و به ناچار 
ميدان را به ديگران واگذار كردند. بنابراين نخس��تين 
فراز مهم انتخابات اول رياست جمهوري، بيرون راندن 
مجاهدين خلق از صحن��ه بود كه ب��ا اراده و نظر امام 

نسبت مستقيم داشت. 
جريان دوم حزب جمهوري اس��المي بود كه رهبران 
آن پيش از انقالب نوعي فعاليت تش��كيالتي را دنبال 
و حدود يك سال بود كه فعاليت حزبي خود را آشكار 
كرده بودن��د. اين حزب در ماه ه��اي اول فعاليت خود 
موفقيت هاي مهمي را به دست آورد و به دليل اعتبار 
و جايگاه مؤسسين خود توانست بخش مهمي از بدنه 
متدين جامعه را جذب كند. اين حزب، دبيركل خود 

شهيد بهشتي را نامزد رياست جمهوري كرده بود كه از 
شخصيتي محكم و توانا برخوردار و در عرصه مديريت، 
عنصري بي بديل بود، اما از آنجا كه امام احراز مناصب 
اجرايي توس��ط روحانيون را براي روحانيت مناس��ب 
نمي دانستند و شأن روحانيت را شأن ارشادي و باالتر 
از امور اجرايي مي دانس��تند، حتي وس��اطت افرادي 
چون آيت اهلل مهدوي و  آيت اهلل هاش��مي  رفسنجاني 
هم سودي نبخشيد و شهيد بهشتي نتوانست به عرصه 

مبارزات انتخاباتي راه پيدا كند. 
با حذف سازمان مجاهدين و حزب جمهوري، جريان 
روشنفكري ديني كه توانسته بود در داخل و خارج از 
كشور، عده اي را به خود جلب كند، فرصت عرض اندام 
پيدا كرد و نامزد اين جريان، ابوالحس��ن بني صدر كه 
قبل از انقالب در خارج از كشور بود و شناخت چنداني 
از جامعه ايران نداش��ت براي رياس��ت جمهوري وارد 
ميدان رقابت شد. او پيش از اين در نوفل لوشاتو سعي 
كرده بود خود را يكي از مشاوران و نزديكان امام جلوه 
دهد كه البته ام��ام با اعالم اينكه س��خنگويي ندارند، 
نقشه او و ديگران را خنثي كردند. اما بني صدر توانست 
با بعضي از اعضاي بيت امام رابطه نزديك برقرار و اين 
ش��ائبه را كه جزو نزديكان امام است تقويت كند و در 
نتيجه بخش هايي از جامعه اين ادعاي او را باور و به او 
اعتماد كردند. با اين همه بيانات امام در آستانه انتخاب 
اولين رئيس جمهور، نگراني ايشان را از بني صدر نشان 
مي دهد: » احتمال اين است كه يك رئيس جمهور، يك 
وقتي آنها كه در صددند، و اشخاص منحرف درصددند 
كه يك منحرفي را � مثاًل فرض كنيد � تعيين كنند و 
جا بزنند، يك منحرفي كه شايد در طول مدت حياتش 
هم خودش را ملي جا زده، چنانچه ديديد مثل بختيار 
كه در جبه��ه ملي و � نمي دان��م � از طرفدارهاي دكتر 
مصدق، و اينها 10، 20 س��ال اينجا اي��ن را حفظش 
كردند و ]با چهره[ ملي، بعد هم ديديد چه جنايتكاري 
از كار در آمد و االن هم مشغول هست. يك آدمي كه به 
امريكا]پيشنهاد[ مي كند كه دخالت نظامي مثالً بكن.... 
آدمي كه مي گويد ملي، خودش را ملي حساب مي كند 
آن وقت تأكيد مي كند كه امريكا اين كار را بكند، اينها 
دارند، يك همچو اشخاصي] را[ ذخيره دارند. ممكن 
است يك اشخاصي خودش��ان را، اگر ما غفلت بكنيم 

جا بزنند و يك مقامي را بگيرند.« )2(
 خود امام هم برخالف ادعاهاي بني صدر به او رأي نداده 
و به گفت��ه برخي از اطرافيان به دكتر حس��ن حبيبي 
رأي دادند. امام تنها در روز انتخاب بني صدر به رياست 
جمهوري به او هشدار ندادند، بلكه در روز تنفيذ حكم 
او در بيمارستان قلب هم به او يادآور شدند كه حب دنيا 
منشأ همه خطاها و گناهان است و او را از خودخواهي 
و خودنمايي بر حذر داشتند. سر انجام هم بني صدر كه 
اين هشدارها را ناديده گرفته بود، در اثر جاه طلبي به 

دام منافقين افتاد و مجلس شوراي اسالمي رأي به عدم 
كفايت سياسي وي داد و امام خميني او را از مقام خود 

عزل كردند. 
  دومين انتخابات رياست جمهوري

محمدعل��ي رجايي دومي��ن رئيس جمهور جمهوري 
اس��المي ايران، تنها براي مبارزاتي كه قبل از انقالب 
مقاومت ه��اي بي نظير او را در ش��كنجه  گاه هاي رژيم 
ستمشاهي ديده بودند يا كساني كه در مسجد هدايت 
پاي درس آي��ت اهلل طالقاني مي نشس��تند، چهره اي 
آش��نا بود و ش��خصيت او براي عم��وم جامعه چندان 
شناخته شده نبود. اولين منصب رسمي اي كه در نظام 
جديد به او واگذار شد، كفالت وزارت آموزش و پرورش 
در دولت موقت ب��ود. اگرچه امام با رجايي س��ابقه اي 
طوالني نداشتند، اما در دوره اي كه بني صدر بر سر راه 
نخست وزيري شهيد رجايي سنگ مي انداخت و بالحني 
تحقير آميز، وي را بي س��واد مي خواند، شهيد رجايي 
نيز كمترين دفاعي از خود نمي ك��رد، امام در يكي از 
سخنراني هايش��ان فرمودند: »بعضي ها عقلش��ان از 

علمشان بيشتر است. آقاي رجايي اين گونه است.« )4(
امام همچنان معتقد بودند كه بهتر اس��ت روحانيون 
به كار اصلي خود بپردازن��د و وارد صحنه هاي اجرايي 
نش��وند و لذا اجازه ندادند كس��ي از روحانيون نامزد 
رياست جمهوري شود. در اين ش��رايط تنها كسي كه 
به نظر مي رسيد معيارهاي يك رئيس جمهور انقالبي 
را دارد، ش��هيد رجايي بود. البته خود او تمايلي به اين 
كار نداش��ت، ولي هنگامي كه با س��يل درخواست ها 
و ش��عارهاي مردم براي نام نويس��ي مواجه شد و پس 
از مش��ورت هاي فراوان، س��رانجام كانديداي رياست 
جمهوري شد. امام در آستانه انتخابات دور دوم رياست 
جمهوري فرمودن��د: » به زن و مرد و آن كس��ي كه به 
حد رأي دادن قانوني رس��يده واجب است اين مسئله 
كه در پاي صندوق هاي تعيي��ن رئيس جمهور حاضر 
بش��وند و رأي بدهند. چنانچه سستي بكنيد، كساني 
كه مي خواهند اين كش��ور را به باد فنا بدهند، ممكن 
است پيروز بشوند، بايد همه شما، همه ما، زن و مرد، هر 
مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند، همان طور بايد 
سرنوشت خودش را تعيين كند. ما يك سيلي خورديم 
از اشتباه، ما همه اين نابساماني هايي كه االن داريم براي 
اينكه اشتباه كرديم، نبايد اشتباه تكرار بشود. دنبال اين 
باشيد كه يك نفر صد در صد مكتبي، اسالمي، در خط 
اسالم، براي رياست جمهور انتخاب كنيد. همه گروه ها 
و همه جمعيت ها، همه علم��اي بالد و همه مردم بالد 
بايد در اين امر حياتي كه اگر اشتباه باز بكنيم، باز بعد 
از چندي بايد عزلي پيش بيايد و دوباره از س��ر گرفتار 

بشود باز اشتباه نكنيم.« )5(
دور دوم انتخابات رياس��ت جمه��وري در دوم مرداد 
1360 برگزار و شهيد رجايي با 12 ميليون رأي انتخاب 
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شهيد محمدعلي رجايي تنها 26 روز بر 
مسند رياست جمهوري تكيه زد و روز 
هشتم ش�هريور ماه همان سال همراه 
با دكتر محمدج�واد باهن�ر در انفجار 
دفتر نخست وزيري به شهادت رسيد، 
اما همواره به عن�وان رئيس جمهوري 
ساده زيس�ت و متواضع در ذهن ملت 
باقي ماند، به گونه اي كه تمام رؤس�اي 
جمه�ور بعدي با او مقايس�ه ش�دند و 
روحي�ه خدمت ي�ا دنيا طلب�ي آنان با 
س�نگ محك رجايي س�نجيده ش�د

  محمد آل بويه
شايد كمتر حركت فرقه اي 
را بتوان ظرف چندين سده 
گذشته س��راغ داشت كه 
به اندازه ش��يخيه و بابيه، 
ازليه و بهائي��ه مورد بحث، 
تحقيق، شناسايي و  رد قرار 
گرفته باشد. ميزان توجه و 
واكنش به اين دست ساخته 
امپراتورهاي مقتدر فاسد عثماني، روس تزار و انگليس 
مكار به قدري گس��ترده بوده و هس��ت كه هر چه ارائه 
مي ش��ود، به نوبه خود تازگي دارد و بعضاً با اين س��ؤال 
همراه است كه چرا اين قدر در قبال چند مسلك سياسي 
شبه ديني، حساسيت و واكنش نش��ان داده اند و اينكه 
ادامه مي دهند؟ خود اين پديده كه چرا با واكنش هاي 
تند و ادامه دار مواجه ش��ده، موضوع بس��يار حساس و 
مهمي است كه با مطالعه آثار مخالفان نقاد شيخيه، بابيه 
و بهائيه مي توان فهميد و پ��ي برد موضوعات با اهميت 
بسيار زيادي استمرار برخورد با شيخيه، بابيه و بهائيه 

را فراهم آورده است:
1� نقش بيگانگان عقيدتي و سياس��ي در »كاش��ت و 
برداشت« از اين تشكيالت دست ساخته عثماني، روس 

تزار و انگليس كه امروزه در خدمت امريكاست. 
2� ساختارشكني سياسي به منظور برخورد همه جانبه با 
مرجعيت مقتدر شيعه در مقام نيابت عامه دوران غيبت. 
تنها نهاد صد در صد مشروع ديني با استعمار خارجي و 

استبداد داخلي. 
3� ساختارشكني ديني كه فرقه هاي مزبور با اعالم بابيت، 
ركن رابع، مهدويت، نبوت و الوهي��ت دنبال كردند و با 

حمايت انگليس و امريكا تقويت شد. 
4� برخ��ورد منحرفانه دست س��اخته هاي اس��تعمار 

سلطه جوي ضد اسالم با مباني اعتقادي اسالمي. 
5� به انحراف كشاندن مس��لمانان ناآگاه يا فريب دادن 

ساده لوحان براي عملي كردن اهداف شوم استعمار. 
از جمله لحاظ ها و جهت هايي است كه وظيفه برخورد 
با عوام��ل خارجي مذهب س��از و ايادي دست نش��انده 
داخلي آن را در زمره فرايض ايماني در مي آورد. البته بايد 
توجه داشت ممكن است اين فريضه ايماني كه بايد به 
صورت هاي گوناگون انجام گيرد، به دليل اِعمال نظرياتي 

سليقه اي از مسير اصلي خود منحرف شود و كج راهه اي 
را در عملكرد مس��لماني به وجود مي آورد كه اثر آن در 
جوامع اسالمي كمتر از دست س��اخته هاي شبه ديني 
مخرب ديانت حقه نباشد. براي نمونه مي توان وظايف 
دوران غيبت كبري را كه با فضيلت »افضل اعمال شيعتنا 
انتظار الفرج« تعريف شده است، با اِعمال اظهارنظرهاي 
سليقه اي ابداعي كه بعضاً با قرآن و سنت سازش ندارد، 
نه فقط بي ارزش سازند، بلكه مدينه فاضله را به مدينه 
فاسده اي كه خواس��ت دشمنان قس��م خورده اسالم، 
خاصه تشيع است، تبديل كنند. براي شناخت چنين 
خط انحرافي بايد تصميم ها و شكل انجام وظايف دوران 
غيبت حضرت امام قائم غائب موجود موعود را به آنچه 
معصوم)ع( تعيين فرموده است ارائه دهيم تا بدانيم آيا 
بايد در مقابل مفاسد كه دام و دانه استعمار خارجي است 
سكوت كرد تا تعجيل در فرج شود يا بايد بنا بر اصل امر به 
معروف و نهي از منكر انجام وظيفه مسلماني آن طور كه 

معين كرده اند، عمل كرد؟
چنان كه حضرت حجت بن الحس��ن )ارواحن��ا فداه( در 
رقيمه اي كه شيخ مفيد را مشرف به ش��رافت زيارت آن 
كرده، فرموده ان��د: »نَْحُن َو إِْن كّنا ثاِوي��ن بَِمكانِنا الّنائِي 
َعْن َمس��اكِن الّظالِِمين، َحَس��َب الَِّذي اَراناُه اهللُ تَعالي لَنا 
نيا  ِتنا الُْمْؤِمِنيَن فِي ذلِك، ما َدْولَه الدُّ الِح، َو لِِش��عَ ِمَن الصَّ
لِلْفاِس��ِقيَن...«؛ يعني اگرچه هم اكن��ون در مكاني دور از 
مساكن س��تمگران به س��ر مي بريم كه اين نيز بر حسب 
مصلحتي است كه خداوند متعال به جهت ما و شيعيان ما 
انديشيده، مادامي كه دولت دنيا در دست فاسقان است، 
چنين باشيم.... اين بهترين دستورالعمل براي تعجيل در 
امر ظهور است. يعني بايد با فس��اد، فاسقين، ستمگران 
و رواج دهنده فس��اد مبارزه كرد، نه اينكه سليقه اي رواج 
داد در مقابل هر خالف عفتي كه عصمت جامعه را لكه دار 
مي سازد، سكوت كنيم و خود را به اين غلط قانع كنيم تا 
فساد عالم را نگيرد، امام زمان ظهور نمي كند.  در خطابي 
كه شيخ مفيد را مورد مرحمت خاص قرار داده اند، او را به 
لحاظ مبارزه با ستمگران نواخته، فرموده اند: »َو نَْحُن نَْعِهُد 
إِلَيك أَيها الَْولِي الُْمْخلُِص الُْمجاِهُد فِينا الّظالِِميَن، أَيَدك اهلُل 
بَِنْصِرهِ...«؛ يعني  اي دوست مخلص كه در راه ما با ستمگران 
مبارزه مي كني و خداوند تو را با ياري خود تأييد فرموده 
است. در اين رقيمه مباركه نيز مبارزه با ستمگران از جمله 
شرافت هايي بود كه شيخ مفيد را دوست مخلص خطاب 
فرموده اند.  به هر روي نگارش آث��اري از قبيِل»انگليس 
و سر عبدالبهاء« كه روش��نگري مي كند و ماهيت واقعي 
دين سازان و ايادي آنان را برمال مي سازد، از جمله وظايف 
مسلماني دوران غيبت است. هر گونه مسامحه و كوتاهي 
تقويت مسيرهايي است كه استعمار براي تضعيف اسالم، 

خاصه تشيع تشخيص داده است. 
به گيتي مزن جز به نيكي نفس

قدم زن تو در راه نيكان و بس

 در حاشيه انتشار
»انگليس و  سر عبدالبهاء«
روايتدينسازي!
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تعامل امام خميني با 4 دوره انتخابات رياست جمهوري در دهه نخست انقالب

 دشمن براي شما 
افرادي را ذخيره كرده است!

با حذف سازمان مجاهدين و حزب 
جمه�وري، جري�ان روش�نفكري 
ديني كه توانس�ته ب�ود در داخل و 
خارج از كش�ور، ع�ده اي را به خود 
جلب كند، فرصت عرض اندام پيدا 
كرد و نامزد اين جريان، ابوالحس�ن 
بني صدر كه قبل از انقالب در خارج 
از كشور بود و ش�ناخت چنداني از 
جامعه ايران نداش�ت براي رياست 
جمهوري وارد ميدان رقابت ش�د. 
او پيش از اين در نوفل لوشاتو سعي 
كرده بود خود را يكي از مشاوران و 
نزديكان امام جلوه دهد كه البته امام 
با اعالم اينكه س�خنگويي ندارند، 
نقش�ه او و ديگران را خنثي كردند

ش��د. فضاي سياسي كش��ور تا حدودي از التهاب 
افتاد و آرامش به آن بازگش��ت. با اين همه امام در 
مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري شهيد رجايي 
بار ديگر هشدارهايي را كه به بني صدر داده بودند، 
تكرار كردند: »امروز بايد همان طوري كه در سابق 
به رئيس جمهور سابق بعضي مطالب را تذكر دادم، 
به آقاي رجايي هم تذكراتي بدهم كه قضيه مقام و 
رياست هر چه باشد، اين وقتي كه نظر انسان يك 
نظر محدود دنيايي باشد، اين مقامات، انسان را از 
خودش بي خود مي كند، اينها را مق��ام مي داند... 
شما ديروز نخست وزير بوديد و پريروز وزير بوديد 
و قبل از او معلم بوديد و قبل از او هم يك شاگردي 
بوديد و بعد از اين هم معلوم نيس��ت كي از اينجا 
برويد. ممكن است � خداي نخواسته � همين حاال 
كه بيرون رفتيد يا همين حاال يك بمبي اين جا باز 
منفجر بشود و فاتحه همه را بخواند، وقتي مطلب 
اين است كه چرا بايد انسان قبل از رياست جمهور و 
بعدش فرق بكند؟ مگر رياست جمهور چه هست؟ 
كسي كه دلش به نور توحيد روشن است مگر عالم 
چه هس��ت؟ همه عالم چه هس��ت؟ همه عالم در 
مقابل عظمت خداي تبارك و تعالي چيزي نيست. 
تمام اين عالم مادي در مقابل عالم  هاي معنوي كه 
هست قدر محسوسي ندارد. آن وقت ما براي يك 
كدخداي  ده يا يك كدخداي شهر، يا كدخداي يك 
كش��ور خيال بكنيم كه خير، م��ا االن يك چيزي 
هس��تيم و ديگران ب��ه نظرمان كوچ��ك بيايند و 
خودمان را بزرگ.« )6(ش��هيد محمدعلي رجايي 
تنها 26 روز بر مسند رياس��ت جمهوري تكيه زد 
و روز هشتم شهريور ماه همان سال همراه با دكتر 
محمدجواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزيري به 
شهادت رسيد، اما همواره به عنوان رئيس جمهوري 
ساده زيست و متواضع در ذهن ملت باقي ماند، به 
گونه اي كه تمام رؤساي جمهور بعدي با او مقايسه 
ش��دند و روحيه خدمت يا دنيا طلبي آنان با سنگ 

محك رجايي سنجيده شد. 
  سومين انتخابات رياست جمهوري

 آيت اهلل سيدعلي خامنه اي در مراسم تشييع شهيد 
رجايي و ش��هيد باهنر، با بغضي در گلو و صدايي 
پر طنين خطاب به جمعيت عزاداري كه در مراسم 
ش��ركت كرده بودند، گفتن��د: »... اي خيل عظيم 
ملت ايران،  اي ملت قهرمان، به خدا قسم در ميان 
شما هزاران رجايي و باهنر هست. به خدا قسم در 
ميان شما جوانان، در ميان ش��ما مردان، در ميان 
ش��ما زنان، هزاران عنصر وجود دارد كه با امريكا 
ستيزه خواهد كرد و  اي ملت دلير، مأيوس نشويد. 
 اي جوان ها و   اي بچه هاي عزي��ز،  اي برادران،  اي 
خواهران،  اي رجايي ها،  اي باهنرها،  اي بهشتي ها، 

خود را بسازيد...« )7(
در پي شهادت شهيد رجايي و باهنر، افراد زيادي از 
جمله مرحوم آيت  اهلل ابوالقاسم خزعلي، از مبارزان 
ديرين انقالب اس��المي با امام صحب��ت كردند و 
از ايشان خواس��تند از ش��رط منع روحانيت براي 
كانديداتوري رياس��ت جمهوري صرف نظر كنند. 
امام پس از ساعت ها گفت وگو س��رانجام به دليل 
شرايط خاصي كه بر كشور حاكم شده بود، با اين امر 
موافقت كردند و آيت اهلل خامنه اي به رغم ش��رايط 
جسمي نامس��اعد و نقاهت ناش��ي از ترور نافرجام 
ايش��ان در مس��جد ابوذر، به اصرار خواص و عوام، 
نامزدي رياست جمهوري را پذيرفتند. امام در پي 
ترور ايشان فرموده بودند: » اينان با سوء قصد به شما 
عواطف ميليون ها انسان متعهد را در سراسر كشور 
بلكه جهان جريحه دار نمودند. اينان آنقدر از بينش 
سياسي بي نصيبند كه بي درنگ پس از سخنان شما 
در مجلس و جمعه و پيش��گاه ملت به اين جنايات 
دس��ت زدند و به كسي س��وء قصد كردند كه آواي 
دعوت او به صالح و سداد در گوش مسلمين جهان 
طنين انداز اس��ت. اينان در اين عمل غير انساني به 
جاي برانگيختن و رعب، عزم ميليون ها مس��لمان 
را مصمم تر و صفوف آنان را فش��رده تر نمودند... ما 
در پيش��گاه خداوند متعال و ولي بر حق او حضرت 
بقيه اهلل � ارواحنا فداه � افتخار مي كنيم به سربازاني 
در جبهه و در پشت جبهه كه شب ها را در محراب 
عبادت و روزها را در مجاهدت در راه حق تعالي به سر 
مي برند. من به شما خامنه اي عزيز، تبريك مي گويم 
كه در جبهه هاي نبرد با لباس سربازي و در پشت 
جبهه با لباس روحاني به اين ملت مظلوم خدمت 
نموده، و از خداوند تعالي سالمت شما را براي ادامه 

خدمت به اسالم و مسلمين خواستارم.« )8(
حمايت گسترده مردم و جريانات گوناگون سياسي 
از نامزدي آيت اهلل خامنه اي، شور و انگيزه خاصي را 
در فضاي سياس��ي جامعه پديد آورد. امام خطاب 
به مردم آنان را به ش��ركت در انتخابات س��ومين 

دوره رياست جمهوري تشويق و ترغيب مي كنند: 
» اكنون كه با از دس��ت دادن س��ربازي گرانقدر و 
رئيس جمهوري خدمتگزار و متعهد چون ش��هيد 
رجايي � كه خدايش رحم��ت فرمايد � براي تعيين 
رئيس جمهور به پاي صندوق ه��اي رأي خواهيم 
رفت، الزم اس��ت ملت عزيز، رش��د و اس��تقامت و 
پايداري خود را در پيش��گاه خالق و صاحب اسالم 
و در نزد جهانيان و در پيش چش��مان حيرت زده 
دشمنان و بدخواهان اسالم كه شما را با تهمت هاي 
گوناگون ه��دف قرار داده و وفاداري ش��ما عزيزان 
متعهد به جمهوري اسالمي را مورد سؤال و ترديد 
انگاشته اند ثابت و با ش��ور هر چه بيشتر، يكپارچه 
در اين امري كه حفظ حيثيت جمهوري اسالمي و 
ملت شريف بسته به آن است به سوي صندوق هاي 
رأي چون موجي خروشان و دريايي مواج با صفوفي 
فش��رده رفته رأي خود را به ش��خصي كه متعهد 
به اس��الم و خدمتگزار ب��ه ملت و كش��ور و حامي 
مستضعفان و داراي بصيرت در امر دين و دنيا و منّزه 
از گرايش به ش��رق و غرب و مكتب هاي انحرافي و 
داراي ديد سياسي است، بدهيد. امروز شركت در 
انتخابات رياست جمهور نه فقط وظيفه اجتماعي و 
ملي برقرار و كشور را تا ابد مورد چپاول قدرتمندان 

خصوصاً امريكا قرار دهند.« )9(
سر انجام در 11 مهر 1360 آيت اهلل خامنه اي با اخذ 
16 ميليون رأي كه 95 درصد كل رأي هاي ريخته 
شده به صندوق ها را شامل مي شد، با درصدي كه 
ديگر هيچ گاه براي هيچ رئيس جمهوري تكرار نشد، 
به عنوان سومين رئيس جمهور جمهوري اسالمي 
ايران زمام امور را در دست گرفتند. شايد توصيف 
امام از انتخاب و منتخب مل��ت را بتوان به بهترين 
وجه در حكم امام درباره رياست جمهوري ايشان 
مش��اهده كرد: » خداوند متعال بر ما منت نهاد كه 
اف��كار عمومي را ب��راي انتخ��اب رئيس جمهوري 
متعهد و مبارز، در خط مستقيم اس��الم و عالم به 
دين و سياس��ت هداي��ت فرمود كه اميد اس��ت با 
ُحسن تدبير و كمك قواي سه گانه و پشتيباني ملت 
بزرگ، مشكالت يكي پس از ديگري رفع و احكام 
مقدس اس��الم به طور دلخواه در سطح كشور اجرا 
گردد. اينجانب به پيروي از ملت عظيم الش��أن و با 
اطالع از مقام و مرتبت متفكر و دانش��مند محترم 
جناب حجت االس��الم آقاي س��يدعلي خامنه اي � 
ايده اهلل تعالي � رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت 
رياست جمهوري اسالمي ايران منصوب نمودم. و 
رأي ملت مسلمان متعهد و تنفيذ آن محدود است 
به اينكه ايشان به همان نحو كه تاكنون خدمتگزار 
اسالم و ملت و طرفدار قش��ر مستضعف، و به حكم 
قرآن كريم اَِشّداُء َعلَي الٌكّفاِر ُرَحماُء بَيَنُهٌم بوده اند 
از اين پس نيز به همان تعهد باقي باشند و از طريق 
مستقيم انس��انيت و اس��الم انحراف ننمايند، كه 

ان شاء اهلل نمي نمايند.« )10(
  چهارمين انتخابات رياست جمهوري

 در فاصله چهار سال اول رياست جمهوري آيت اهلل 
خامنه اي كشور همچنان در جنگ تحميلي با عراق 
به عنوان عمده ترين مش��كل روبه روس��ت. ايشان 
نزد امام رفتن��د و امتناع خ��ود را از نامزدي مجدد 
براي انتخابات دور چهارم رياست جمهوري اعالم 
كردند، اما ام��ام فرمودند: » قبول اين مس��ئوليت 
بر شما متعين ش��ده است.« )11( ايش��ان در پاسخ 
به امام عرض مي كنند: »حال كه خواس��ت ش��ما 
بر اين ام��ر تعلق گرفته، خواس��ته من اين اس��ت 
كه انتخاب نخس��ت وزير به طور كام��ل در اختيار 
من قرار گيرد« )12( و ام��ام مي پذيرند. دور چهارم 
انتخابات در 25 م��رداد 1364 برگزار مي ش��ود و 
آيت اهلل خامنه اي با 12ميلي��ون و 250هزار و12 
رأي براي بار دوم انتخاب مي ش��وند. امام در حكم 
تنفيذ ايش��ان مي فرمايند: » ملت متعهد، با عزمي 
واال و قدمي ثابت، از پير 90 ساله تا نوجوان تازه بالغ، 
براي چهارمين بار براي تعيين سرنوشت خويش به 
سوي صندوق هاي رأي هجوم آورد و ياوه گويان و 
خيالبافان را بر خود لرزاند و فردي شريف از سالله 
پيامبران را براي خدمت به اسالم و ايران و مسلمانان 
و ملت برگزيد و اين مسئوليت سنگين را بر عهده 
كسي گذاشت كه چهارسال در اين مقام، صادقانه و 
با تعهد و روشن بيني به ملت و اسالم و ايران خدمت 
نمود؛ و اين، پس از خدماتي بود ك��ه قبل و بعد از 
انقالب انجام داده ب��ود. َجزاُه اهلُل َخي��راً... اينك به 
پيروي از آراي محترم ملت عظيم الشأن و آشنايي 
به مقام تعه��د و خدمتگزاري دانش��مند محترم، 
جناب حجت االس��الم آقاي س��يدعلي خامنه اي � 
ايده اهلل تعالي � آراي ملت را براي پس از پايان دوره 
كنوني، تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري 
اسالمي ايران منصوب مي نمايم و از خداوند تعالي 
توفيق ايشان را در خدمت به اسالم و ملت و كشور 
اسالمي خواستارم. البته رأي ملت و تنفيذ اينجانب، 
تا وقتي است كه ايشان به تعهد خود و راه مستقيمي 
كه در پيش داشته اند، باقي باشند و به اسالم و احكام 
نوراني آن پايبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و 
محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستكبران 
باش��ند و با هيچ ظالم مس��تكبري راه س��ازش باز 

نكنند � كه نمي كنند.« )13( 
آيت اهلل خامن��ه اي ب��ه تصميم خود ب��ر تعويض 
نخست وزير اشاره مي كنند و بر آن اصرار مي ورزند، 
اما امام در پ��ي برخ��ي تحليل ها و اخب��ار، بقاي 
مير حسين موسوي در مسند نخست وزيري را به 
صالح نزديك تر مي دانند. در پي امر امام، آيت اهلل 
خامنه اي به رغم چالش هاي سياسي متعددي كه 
در بين سياسيون وجود دارد، از پيگيري خواسته 
خود چشم مي پوشند و نش��ان مي دهند كه حتي 
توصيه  ولي امر خود را ني��ز الزم االتباع مي دانند. 
همين ويژگي هاي برجس��ته بود ك��ه در آخرين 
ماه هاي رياس��ت جمهوري، ايش��ان را در جايگاه 

واالي امامت جامعه قرار داد.
 پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.


