
من و آقاي موسوي خوئيني ها تصميم گرفتيم براي ديدار 
با آقاي خامنه اي به ايرانشهر سفر كنيم. در آن زمان از 
تبعيد آقاي حجتي به اين شهر بي خبر بوديم. همان گونه 
كه اشاره ك��ردم، رابطه من با آي��ت اهلل خامنه اي، رهبر 
انقالب، به دوران مرحوم پدرم و پس از قيام 15 خرداد 
بازمي گشت. در آن زمان ما حدوداً 30 ساله بوديم و نه 
من و نه ايشان هنوز ازدواج نكرده بوديم. روابطي بسيار 
صميمي و دوستانه داشتيم، به گونه اي كه اگر ايشان به 
تهران مي آمدند غالباً س��ري به منزل ما مي زدند. به هر 
حال سابقه  دوستي و رفاقت من با جناب آقاي خامنه اي 
ايجاب مي كرد كه وقتي ايشان به ايرانشهر تبعيد شدند، 
در اولين فرصت براي ديدار ايشان به آن شهر سفر كنم. 
مردم اين شهر بلوچ و از ب��رادران اهل  سنت هستند و با 
لهجه بلوچي صحبت مي كنن��د. ايرانشهر هوايي گرم و 
البته مردمي صميمي، باصفا و خونگرم داشت. هنگامي 
كه به محل اقامت آقاي خامنه اي رسيديم، وقت ظهر و 
هوا خيلي گرم بود. عبا و قبا را درآورديم و در زيرزمين 
كه هواي خنك تري داشت، دور هم نشستيم و تا پاسي از 
شب به ذكر اخبار از تهران پرداختيم. آن شب را در منزل 
آقاي خامنه اي مانديم. از ايشان درب��اره مردم آنجا كه 
بيشتر اهل  سنت بودند و چگونگي برخورد با ايشان سؤال 
كرديم. آقاي خامنه اي گفتند برخورد مردم ايرانشهر در 
روزهاي اول با من سرد و ناراحت كننده بود اما بعداً كه 
آشنايي بيشتر شد، روابط مردم با ما گرم و بهتر شد... و 
راضي بودند. در آن سفر آقاي خامنه اي به ما گفت مدتي 
پيش آقاي حجتي  كرماني نيز از قم به اين شهر تبعيد 
شده است و با هم  هستند اما در آن زمان او براي پيگيري 
پرونده دادگاه خود به تهران رفته بود، بنابراين ما موفق 

به ديدار آقاي حجتي نشديم«. 
  انتخاب به رهبري

راوي در ادامه بيان خاطرات خويش از رهبري، به بيان 
چند و چون انتخاب ايشان به اين سمت پرداخته است. 
وي پي��ش از آن، جلوه هايي از توجه ام��ام خميني به 
آيت اهلل خامنه اي در دوران رياست جمهوري را روايت 
مي كند: »بع��د از بركناري آقاي منتظ��ري كه يكي از 
افراد مؤثر در نهضت و مبارزات بودند اين سؤال در بين 
بسياري از م��ردم، شخصيت ها و مسئ��والن ايجاد شد 

كه حاال سرنوشت و آين��ده انقالب چه خواهد شد؟ چه 
كسي مي تواند خأل وجودي امام را بعد از ايشان پر كند؟ 
اما بعد از رحلت امام اوضاع و اح��وال عوض شد. در آن 
زمان بحث جانشيني امام در خبرگان با دو نظر مطرح 
شد. يك نظر اين بود كه شوراي رهبري تشكيل شود و 
يك نظر هم اين بود كه مانن��د دوره  امام يك فرد رهبر 
باشد. گزينه  سران كشور براي رهبري فردي كسي جز 
آيت اهلل خامنه اي نب��ود. ايشان از نظر جامعه شخصيت 
محترمي ب��ود، باسابقه بود و در مب��ارزات نيز پرونده و 
حضوري درخشان داشت. عالوه ب��ر اين آقاي هاشمي 
هم نقل قول هايي كرده بود مبني بر اينكه امام اشاراتي 
داشته اند كه آقاي خامن��ه اي بهترين فرد براي اين كار 
است. من اين نقل قول ها را قب��اًل نيز از احمدآقا شنيده 
بودم. اما عالوه بر آن موارد، ي��ك مورد از احترام خاص 
امام به آقاي خامنه اي را هم خود من شاهد بودم كه در 
مجلس افطاري منزل امام اتفاق افتاد. احمدآقا هر سال 
از سران قوا و عده  زيادي از شخصيت هاي مختلف براي 
مهماني و افطار ماه  رمضان دع��وت مي كرد. اين برنامه 
شامل نماز جماعت امام و بعد هم افطار بود. بعد از نماز 
امام آمدند سر سفره  افطار. آقاي خامنه اي مشغول نافله 
بودند. امام ايستادند. آقاي هاشمي هم آمده بود، آقاي 
موسوي  اردبيلي هم آم��ده بود و همه اينه��ا كنار امام 
بودند، اما امام ايستاده بود تا آقاي خامنه اي بيايد. مدت 
خيلي طوالني امام ايستاد تا اينكه به آقاي خامنه اي خبر 
دادند كه امام منتظر شما هستند. ايشان هم سريع آمد 
نزد امام و هنگامي كه آقاي خامنه اي آمد، امام نشستند. 
اين خود گواه بر اين بود كه ام��ام عمداً توجه خاصي به 
آقاي خامنه اي كرده اند. اين جريانات همه حكايت از اين 
مي كرد كه بعد از امام، خبرگان چگونه تصميم بگيرند. 
همين مسائل را آقاي هاشمي هم شاهد بود و به همين 
دليل در مجل��س  خبرگان اين توجهات ام��ام را اظهار 
كرد و نتيجتاً خبرگان رأي قاطع��ي به رهبري آيت اهلل 

خامنه اي دادند«. 
  تو يوسف مي شوي!

يكي از فرازهاي خاط��رات حجت االسالم والمسلمين 
سيدمهدي امام جماراني از رهب��ر معظم انقالب، بيان 
رؤيايي اس��ت كه در ي��ك مالقات خصوص��ي، از زبان 

ايشان شنيده اس��ت. وي در روايت و تفسي��ر اين رؤيا، 
چنين مي گويد: »در سال هاي ابتدايي رهبري آيت اهلل 
خامنه اي، مرحوم آقاي سيداحمد فهري كه از دوستان 
و رفقاي من بود به منزل ما آم��د. از من خواست چون 
وقتي از رهبري گرفته ام همراه ايش��ان به ديدن آقاي 
خامنه اي بروم. من ابتدا ع��ذر آوردم و گفتم جنابعالي 
وقت گرفته ايد درست نيست م��ن همراه شما باشم اما 
ايشان گفت شما كه ب��ا رهبري سابق��ه  رفاقت داريد، 
ايشان خوشحال خواهند شد. به هر حال به اتفاق رفتيم. 
در اين ديدار صحبت ما به خاطرات گذشته كشيد و آقاي 
خامنه اي براي ما داستاني را از دوران مبارزه نقل كردند 
و فرمودند: »من در دوران مبارزه و بعد از تبعيد شبي در 
خواب ديدم كه امام فوت شده اند و من هم خيلي متأسف 
بودم. دريايي از جمعيت براي تشييع امام آمده بود. من 
باالي پيكر مطهر امام رفتم و بسيار متأثر بودم. بعد در 
عالم خواب نگاهي به صورت امام كردم ديدم كه چشمان 
ايشان باز است و در همان حال كه خوابيده اند انگشت 
خود را به سمت من نشانه رفتند و سه بار خطاب به من 
فرمودند تو يوسف مي شوي! م��ن از خواب بيدار شدم. 
بعد از چند روز اين خ��واب را براي مادرم تعريف كردم. 
ايشان به من گفت تعبير خوابت همين است كه مانند 
يوسف از اين شهر به آن شه��ر تبعيد مي شويد و زندان 
مي رويد. البت��ه من اين تعبير را قب��ول نداشتم. برخي 
از دوستاني هم كه اين خ��واب را مي شنيدند تعبيراتي 
مي كردند ولي من هيچ كدام را درست نمي دانستم. بعد 
از پيروزي انقالب و زماني كه من براي رياست  جمهوري 
كانديدا شده بودم، آقاي حافظي كه از دوستان مشهدي 
ما بود و در آن زمان در سفر حج بود، براي من نقل كرد 
كه من در زمان رأي گيري در مكه ب��ودم و هنگام رأي  
دادن ياد خاطره و خواب شما افت��ادم و االن كه از سفر 
برگشتم و شما را در جايگاه رياست  جمهوري مي بينم 
به نظرم رسيد آن خواب شما تعبير شده است. من اصاًل 
آن خواب را يادم نبود و وقتي آقاي حافظي گفت به ياد 
همان خواب افتادم و فهميدم كه تعبير آن خواب همان 
بوده كه من رئيس جمهور شدم... بعد از نقل اين خواب 
من به ايشان گفتم البته تعبير درست تر اين خواب االن 

است كه شما رهبر شده ايد«.

پس از رحلت امام، گزينه سران كشور 
براي رهبري فردي كس�ي جز آيت اهلل 
خامنه اي نب�ود. ايش�ان از نظر جامعه 
ش�خصيت محترمي بود، باسابقه بود 
و در مبارزات نيز، پرون�ده و حضوري 
درخشان داش�ت. عالوه بر اين، آقاي 
هاش�مي هم نقل قول هايي ك�رده بود 
مبني بر اينكه امام اشاراتي داشته اند 
كه آق�اي خامنه اي بهتري�ن فرد براي 
اي�ن كار اس�ت. م�ن اي�ن نقل قول ها 
را قب�الً ني�ز از احمدآقا ش�نيده بودم
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 »جلوه هايي از پيشينه و سيره رهبر معظم انقالب«
در آيينه خاطرات حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي امام جماراني

 شبي كه رهبري در حرم رضوي
 به نام امام خطبه خواند!
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آقاي خامن�ه اي اه�ل ش�عر و ادب و 
عرفان ه�م بودند و ما از محضرش�ان 
بس�يار اس�تفاده مي كردي�م، حت�ي 
در جلس�ات خصوص�ي و گع�ده هم، 
وجودش�ان پربرك�ت و مغتن�م ب�ود 
به خص�وص مباحثي كه بين ايش�ان 
و آق�اي دينان�ي درمي گرفت بس�يار 
جالب ب�ود. آق�اي خامن�ه اي و آقاي 
ديناني ب�ه حس�ب اينكه ه�ر دو هم 
ش�اعر بودند و هم شعرفهم و مصحح، 
اشعار بسياري از عرفا، شعرا و جلسات 
آنه�ا را مي ش�ناختند. به خصوص كه 
يكي از دوستان مش�تركمان مرحوم 
قدسي خراس�اني- ك�ه از ش�عرا و 
معاريف مش�هد بود- نيز در جلسات 
م�ا حض�ور داش�ت و از اش�عارش 
مي خوان�د و اس�تفاده مي كردي�م
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  نيما احمدپور
خاطرات حجت االس�الم والمسلمين س�يدمهدي امام 
جماراني- ك�ه اخيراً تدوين و عرضه ش�ده اس�ت- به 
واقع نوعي بازخوان�ي تاريخ انقالب اس�المي، از منظر 
راوي اس�ت. از جمل�ه س�رفصل هاي ش�اخص اي�ن 
مجموعه، خاطرات وي از رهبر معظ�م انقالب حضرت 
آيت اهلل العظم�ي خامنه اي اس�ت كه ب�ه ادوار پيش و 
پس از پيروزي انقالب اس�المي بازمي گ�ردد. در مقال 
پيش رو ش�مه اي از اين يادمان ها، بازخواني ش�ده اند. 

    
  آغاز و امتداد يك دوستي

حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي ام��ام جماراني در 
روايت خويش، آغاز آشنايي خويش ب��ا آيت اهلل خامنه اي 
را، از دوران تحصيل در ح��وزه علميه قم عنوان مي كند. او 
سپس ادامه مي دهد سفرهايش به مشهد و محافل دوستانه 
با ايشان و ساير دوستان مشترك، تداوم بخش اين ارتباط 
بوده است: »آشنايي من با آيت اهلل خامنه اي به دوران پيش 
از شروع نهضت امام خمين��ي بازمي گردد. يعني زماني كه 
اخوي بزرگشان در قم بودند، م��دت كوتاهي ايشان هم به 
قم آمدند. تاريخ دقيق اين آشنايي را به ي��اد ندارم، در قم 
دوستاني داشتند من جمله مرحوم حاج آقا مصطفي خميني. 
در آن ايام بنده دورادور ايشان را مي شناختم تا اينكه بعدها 
اين آشنايي بيشتر و نزديك تر ش��د. آقاي خامنه اي در پي 
اقامت كوتاه ش��ان در قم به مشهد بازگشتن��د اما كماكان 
رفت و آمد زي��ادي به قم و تهران داشتن��د. بعد از آشنايي 
نزديك تر با ايشان گاهي ما به مشه��د مي رفتيم و خدمت 
ايشان مي رسيديم و گاهي هم ايشان به تهران مي آمدند. در 
دوران مبارزه از مشهد طالب و فضالي زيادي را براي تبليغ 
و منبر ماه  رمضان يا محرم به تهران و شميران مي فرستادند 
كه همه آنها افرادي اهل مبارزه و پيرو نهضت امام بودند و 
غالباً اين آقايان در منزل ما سكونت داشتند. ما هم به احترام 
آقاي خامنه اي از آنه��ا پذيرايي مي كرديم، آقاي خامنه اي 
بعد از شروع نهضت امام يك��ي از افراد شاخص روحانيت و 
در محوريت مبارزات مشهد بودند. البته افراد ديگري مانند 
آقاي طبسي، آقاشيخ ابوالحسن شيرازي و ديگران هم جزو 
رهبران مبارزات مشهد بودند اما آقاي خامنه اي بروز و ظهور 
بيشتري در اين شهر و خارج آن داشت و تقريباً همه  اهل علم 
و مبارزان مشهد ايشان را به خوبي مي شناختند و مي توان 
گفت رهبر مبارزات مشه��د بودند. زماني ب��ه اتفاق برادر 
بسيار فاضل و دانشمندم��ان جناب آقاي ابراهيمي ديناني 
سفري يك ماهه به مشهد داشتيم و آنجا بيشتر اوقات را در 
خدمت آقاي خامنه اي بوديم. فكر مي كنم سال 42 بود. من 
و آقاي ديناني بسيار با آقاي خامنه اي رفيق بوديم و رابطه 
صميمانه اي بين ما بود، در مشهد به مدرسه نواب وارد شديم 
و شب ها آنجا سكونت داشتيم و روزه��ا را به گشت و  گذار 
در جلسات و زيارت مي گذرانديم. در اين مدرسه حجره اي 
بود كه باالي درگاه مدرسه قرار داشت و مخصوص اقامت 
طالب و روحانيون و علمايي بود كه ب��ه مشهد مي آمدند. 
جاي مناسبي بود و من و آقاي ديناني اين مدت يك ماه را 
در اين حجره گذرانديم. در آن مدرسه فردي بود به نام آقاي 
طاووسي كه هنوز هم هست و آن زمان آنجا حجره اي داشت 
و در پذيرايي از ما بسيار زحمت كشيد. پدر آقاي خامنه اي 
مرحوم آقاسيدجواد خامنه اي از علماي مشهد بود و در يكي 
از مساجد در بازار سرشور اقامه نم��از مي كرد. در برخي از 
جماعات ايشان نيز من شركت كردم. در اين سفر يك ماهه 
يك روز هم ناهار مهمان آقاي خامنه اي در منزل پدرشان 
بوديم چون آن زمان ايشان متأهل و مستقل نشده بودند. 
كما اينكه من هم آن زمان متأه��ل نبودم. آن موقع ايشان 
در مسجد كرام��ت تفسير مي گفتن��د و جمعيت بسياري 
از روحاني��ون و بازاريان در جلسات تفسي��ر ايشان حاضر 
مي شدند. در مشه��د چهره مطرح و من��وري بودند، البته 
اخوان ايشان هم بودند ولي آقاي خامنه اي شاخص بود. يادم 
هست نزديك پيروزي انقالب ك��ه اوج جنگ و جدال بين 
حكومت و مردم بود، ايشان خطبه اي را به نام امام خميني 
در آن بحبوحه مبارزات خواندند. سنت خطبه خواني مختص 
حضرت رضا)ع( بود و رسم بود كه افراد خاصي اين خطبه را 
مي خواندند، ولي آن روز ايشان خطبه اي به نام امام رضا)ع( 
و امام خميني خواند كه هم در مشه��د و هم در شهرهاي 
ديگر بازتاب زيادي داشت. آقاي خامنه اي اهل شعر و ادب و 
عرفان هم بودند و ما از محضرشان بسيار استفاده مي كرديم، 
حتي در جلسات خصوصي و گعده هم وجودشان پربركت و 
مغتنم بود به خصوص مباحثي كه بين ايشان و آقاي ديناني 
درمي گرفت بسيار جالب بود. هر دوي اي��ن آقايان بسيار 
خوش محضر و خوش مجلس بودند. آقاي ديناني در تهران 
ساكن بود و از شاگردان مرحوم عالمه طباطبايي و مرحوم 
آقاسيدابوالحسن قزويني و بسيار مورد توجه اين آقايان بود. 
در فلسفه يد طواليي داشت و بسي��ار مال و فاضل بود. كما 
اينكه االن هم صحبت هايشان در صدا و سيما بسيار شنيدني 
و مغتنم است. آقاي خامنه اي و آقاي ديناني به حسب اينكه 
هر دو هم شاعر بودند و هم شعرفهم و مصحح، اشعار بسياري 
از عرفا، شعرا و جلسات آنها را مي شناختند به خصوص كه 
يكي از دوستان مشتركمان مرحوم قدسي خراساني كه از 
شعرا و معاريف مشهد بود نيز در جلسات ما حضور داشت 
و از اشعارش مي خواند و استف��اده مي كرديم. بسيار انسان 
دوست داشتني اي بود. به اتفاق آقاي قدسي گاهي به منزل 
عرفا و بزرگان مي رفتيم، من جمله منزل آقاي كاشاني كه 
از عرفا و شعرا بنام مشهد بود. در آن جلسه يادم هست كه از 
ايشان خواستند آخرين شعري را كه سروده است بخواند و 
او در مدح اميرالمؤمنين)ع( شعري خواند كه مورد تحسين 
همه قرار گرفت. آقاي كاشاني قطب يك عده اي از دوستان 
و عالقه مندانش بود ولي ما فق��ط يك شب به منزل ايشان 

رفتيم كه باعث آن هم آقاي قدسي بود«. 
 ديدار در تبعيدگاه ايرانشهر

فصلي ديگر از خاطرات راوي، به ديدار با آيت اهلل خامنه اي 
در تبعيدگاه ايرانشهر اختص��اص دارد. راوي در آغاز بيان 
اين بخش نيز، پيشينه ارتباط خويش با رهبري را، بار ديگر 
يادآور مي شود: »درپي درگذشت مرحوم حاج آقامصطفي 
مراسم ختمي هم در شهر مشهد برپا شد كه آقاي خامنه اي 
در اي��ن مراسم سخنراني ك��رده بود. ب��ه مناسبت همين 
سخنراني رژيم شاه در آذر 1356 ايشان را به سه سال تبعيد 
و اقامت اجباري در ايرانشهر محكوم كرد. دوست ما آقاي 
حجتي  كرماني هم به همين دليل قبل از آقاي خامنه اي به 
ايرانشهر تبعيد شده بود. بنابراين در زمستان سال 1356 

  محمدرضا كائيني
بي ترديد بازخواني 
انق��الب اسالمي، 
ب��دون مطالع��ه 
سي��ره  دقي��ق 
مبارزات��ي ام��ام 
خمين��ي، ناتمام 
است. ه��م از اين 
روي توقف عميق 
در اي��ن مه��م، از 
ضرورت هاي مراكز تاريخ پژوهي نظام اسالمي 
است. »تاكتيك هاي مبارزاتي امام خميني« 
در عداد آث��اري است كه در اي��ن موضوع، از 
سوي مركز اسناد انق��الب اسالمي نشر يافته 
است. ناشر در ديباچه خويش بر اين پژوهش، 
اهميت اين دست از بررسي ها را، به شرح ذيل 
تشريح كرده است: »وجود سه عنصر رهبري، 
حضور م��ردم و ايدئولوژي انقالب��ي براي هر 
انقالبي الزم است. در انق��الب اسالمي ايران 
نيز پيوند عميق و آگاهان��ه رهبري و مردم بر 
اساس مكت��ب تشيع عامل محرك��ه انقالب 
بود. امام خميني)ره( روحاني مجاهد و مرجع 
تقليد مبارزي ب��ود كه با اله��ام از سيره نبي 
گرامي اسالم)ص( و امام��ان شيعه و در سايه 
درس آموزي از تاريخ اس��الم و كسب تجربه 
از رويداد هاي زندگي، مبارزه ب��ا ظلم و جور 
سلسله پهلوي را تكليف شرعي و الهي دانسته 
و ابتدا در يك فرآين��د نسبتاً طوالني با توكل 
بر خدا و اخالص در اعمال و رفتار خويش، با 
تبليغ و ترويج اسالم ناب محمدي)ص( مردم 
و فضاي فكري حوزه ه��اي علميه را با جريان 
مبارزه همراه كرد. سپس در قامت يك احياگر 
ديني تبيي��ن تازه اي از مفاهي��م و مضاميني 
چون »عدالت«، »شهادت« و »حكومت« ارائه 
كرد و با طرح تئوري واليت فقيه، مشروعيت 
نظام شاهنشاه��ي را زير سؤال ب��رد. ايشان 
بعد از قيام 15 خرداد 42 م��ورد توجه آحاد 
جامعه ايران قرار گرفت و ب��ا افشاي جنايات 
خاندان پهل��وي و وابستگي آن��ان به اجانب، 

سرنگون��ي حكومت را اولوي��ت اصلي مبارزه 
شمرد و در وطن و تبعيد، همه آزادي خواهان 
را به ياري فراخواند. امام در نهايت نيز به لطف 
الهي و در سايه وحدت اقشار مختلف جامعه 
و استف��اده از تاكتيك هايي چ��ون تظاهرات 
خياباني، اعتصاب و دعوت از سربازان و افسران 
ارتش براي فرار از پادگان ها و پيوستن به موج 
انقالب، موفق به سرنگوني نظام شاهنشاهي و 
استقرار جمهوري اسالمي در ايران شد كه اين 
اثر در راستاي تبيي��ن تاكتيك هاي مبارزاتي 

ايشان تهيه شده است«. 
اثر تاريخي- پژوهشي »تاكتيك هاي مبارزاتي 
امام خميني«، توسط دكتر حسين احمدي 
تأليف شده است. مؤلف نيز در مقدمه اي بر اين 
كتاب، در باب موضوع اث��ر و روش بررسي اي 
كه در اين ب��اره به ك��ار گرفت��ه و همچنين 
ترتيب مطالب، چني��ن آورده است: »انقالب 
اسالمي اي��ران يكي از پديده ه��اي شگفت و 
تحسين برانگيز تاريخ معاصر جهان است كه 
هم بررسي چگونگ��ي وق��وع آن و هم شيوه 
رهبري عالمان��ه حضرت ام��ام خميني)ره( 
به عنوان رهب��ر آن م��ورد توج��ه و مطالعه 
جامعه شناسان و انديشمن��دان سياسي قرار 
گرفته اس��ت. اف��راد و گروه ه��اي مختلف با 
افكار متفاوت و گ��اه متناقض، روند رهبري و 
راهبرد هاي مبارزاتي ام��ام را در طول دوران 
مبارزه با رژيم پهلوي مورد بررسي و تحقيق 
و توجه قرار داده ان��د، اما حقيقت آن است كه 
بيشتر تحقيقات و تأليفاتي كه در اين زمينه 
به رشته تحرير درآمده ان��د، دو نقيصه مهم و 

اساسي دارند: 
الف( بخش زيادي از اي��ن نوشته ها بر مبناي 
پارادايم فك��ري انسان غرب��ي درباره رهبري 
و انق��الب تدوين شده اس��ت و انطباق دقيق 
آن با شخصيتي مانند ام��ام و شكل سيادت 
و رهبري ايشان، به ي��ك پارادوكس نظري و 

علمي منتهي مي شود. تقريباً همه آثاري كه 
خارج از ايران راجع ب��ه انقالب اسالمي و امام 
نوشته شده است در اين طيف قرار مي گيرند. 
حتي برخي از نوشته ها و كتب داخلي نيز كه 
با الگوبرداري از بينش و فلسفه غرب يا شرق 
تحرير و تدوين شده اس��ت در همين دسته 

قرار مي گيرند. 
ب( در بسياري از كت��ب و نوشته هايي كه به 
بررسي شيوه رهبري ام��ام در فرآيند مبارزه 
پرداخته اند، نكات و مطالبي درباره استراتژي 
مبارزاتي و تمهي��دات جهادي امام بيان شده 
است. اما اي��ن نوشته ها پراكن��ده و منفصل 
هستند و تقريباً در بيشتر آثاري كه به بررسي 
شكل مب��ارزه امام با رژيم پهل��وي پرداخته، 
كاركرد ه��اي رهب��ري در كن��ار راهكار هاي 
مبارزاتي ايش��ان مورد توجه نب��وده است. از 
حيث تاريخ نگ��اري، مي ت��وان تاكتيك هاي 
مبارزاتي امام در ط��ول دوران مبارزه با رژيم 

پهلوي را به چند مرحله تقسيم نمود: 
ال��ف( انتق��اد از عملك��رد سياس��ي و اعمال 
ضداسالمي محمدرضا در زمان مطرح شدن 

اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي. 
ب( تأكيد بر وابستگي روح��ي محمدرضا به 
عناصر باستان گرايانه و دلبستگي فكري وي 

به اجانب بعد از انقالب سفيد. 
پ( حمل��ه مستقيم به شخص ش��اه و انتقاد 
شديد از وي بعد از حمله دژخيمان پهلوي به 

مدارس علميه در قم و تبريز. 
ت( طراح��ي و ترسيم يك مب��ارزه فرهنگي 
تمام عيار ب��راي مقابله با انحراف��ات فكري و 
روابط نامشروع سياسي رژيم پهلوي در دوران 

تبعيد در تركيه و عراق. 
ث( بهره گي��ري مناسب از شراي��ط زماني و 
مكاني ايجاد شده در م��دت اقامت در فرانسه 
براي افشاي جناي��ات و خيانت های خاندان 

پهلوي. 
ج( بازگشت به ايران و به كارگيري راهبرد هاي 
سياسي و اقتص��ادي مناسب براي فلج كردن 
اركان و ساختار اداري رژيم همراه با پرهيز از 

مشي مسلحانه. 
اما نگارنده در اين نوشته براي ترسيم سيماي 
كل��ي رهنمود ه��اي مبارزاتي حض��رت امام 
خميني)ره( از شيوه موضوع نگاري بهره برده و 
بر اين باور است كه براي شناخت راهبرد هاي 
انقالبي و مبارزاتي معمار كبير انقالب اسالمي، 
ابتدا بايد ب��ه خوبي چارچوب ه��اي نظري و 
فكري ايشان را مورد توجه و مطالعه قرار داد، 
زيرا بدون درك صحيح و عالمانه از مفاهيمي، 
چون توكل و تكليف، مرجعيت و زعامت ديني، 
عدالت و شهادت و... نمي توان مشي و منش و 
مسلك و مرام يك رهبر دين��ي را كه خود را 
مقيد و مزين و م��روج اين مفاهيم و مضامين 
مي داند، توصيف و تحلي��ل و تفسير و تأويل 
نمود. بر همين مبنا بخش اول اين نوشته در 
قالب سه فصل به بررسي ويژگي هاي مهم قيام 
اين مرجع عاليقدر اختصاص يافته است و در 
اين بخش تأثير تربيت دين��ي و خصوصيات 
شخصيتي و عرفان��ي امام و نق��ش ايشان به 
عنوان يك احياگر ديني مورد توجه قرار گرفته 
و كارك��رد رهبري وي در س��ه زمينه تدوين 
ايدئول��وژي، فرمانده مب��ارزه و بنيان گذاري 
يك نظام سياسي جدي��د بررسي شده است. 
بخش دوم تحقيق كه با عنوان دامنه و گستره 
مبارزاتي امام در سه فصل ارائه شده، در واقع 
بيان كننده استراتژي مبارزاتي ايشان در يك 
فاصله زماني از ابتداي ورود به ميدان مبارزه 
تا تبعيد به فرانسه است. گو اينكه در البه الي 
سط��ور اين بخش ني��ز از برخ��ي تاكتيك ها 
و راهبرد ه��اي رهبري آن بزرگ��وار سخن به 
ميان آمده است. بخش سوم نوشته نيز كه در 
حقيقت هسته اصلي تحقيق را شامل مي شود، 
در چهار فصل ب��ه توصيف، تبيي��ن، تفسير 
تاكتيك ها، راهكار ها و راهبرد هاي مبارزاتي 
امام در چهار حوزه فرهنگ، سياست، اقتصاد و 

عرصه نظامي پرداخته است«.

جستارها و تأمالتي در »تاكتيك هاي مبارزاتي امام خميني«

خوانشي بدون پيش فرض از يك رهبري

    بهمن 1357. تهران، نمايي از راهپيمايي هاي انقالب اسالمي


