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آخرین وضعیت زاغری

غالمحســین اســماعیلی رئیــس
دادگستری استان تهران گفت :نازنین
زاغری در حال حاضر درحال ســپری
کــردن محکومیتــی اســت کــه دادگاه
برایش تعیین کــرده و صحبتی برای
آزادی نشده است .وی به پرونده دیگر
این فرد اشــاره کرد و به «مهر» گفت:
پرونــده دیگــر خانم زاغــری اکنون در
دادگاه مفتوح است و قضات مشغول
بررسی آن هستند ،هنوز تعیین وقت
نشــده اســت و در فرآینــد دادرســی
دادگاه اســت .دو روز پیــش «جــک
استراو» وزیر خارجه پیشین انگلیس
در مصاحبــه بــا «پرس اسوسیشــن»
مدعی شد که در جریان سفر اخیرش
بــه ایــران بــرای شــرکت در دومیــن
کنفرانــس امنیتــی تهــران ،پیرامــون
آزادینازنینزاغری(محکومامنیتی)
رایزنی کرده اســت .بوریس جانســون
وزیــر امــور خارجــه انگلیــس پــس از
نشســت با وزرای امور خارجــه ایران،
آلمان و فرانســه به میزبانی مســئول
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا ،در
توئیتــر خــود نوشــت« :در دیــدار بــا
ظریف مسأله تمامی اتباع دوملیتی
بریتانیارامطرحکردم».نازنینزاغری
راتکلیف ،شــهروند ایرانی  -انگلیسی
اســت کــه بــه عنــوان مدیــر پــروژه در
شرکت رســانههای گروهی «تامسون
رویتــرز» فعالیت میکــرد و فروردین
ماه سال  1395در تهران دستگیر شد.
وی در دادگاه انقالب به  5سال حبس
محکوم شده است.

پنجمین کنگره حزب «همبستگی ایران» برگزار شد

علی مطهری :ریشه حوادث اخیر جنگ قدرت بین افراد است

مصلحت جامعه اقتضا میکند ،بنزین گران و یارانه برخی قطع شود
پنجمین کنگــره حزب همبســتگی ایران
پنجشــنبه گذشــته در مرکز همایشهای
بینالمللــی صدا و ســیما برگزار شــد .به
گزارش «ایران» ،در این کنگره که با حضور
چهرههــای سیاســی اصالحطلــب برگزار
شد ،علی مطهری نایب رئیس مجلس،
حســین کمالــی دبیــرکل حزب اســامی
کار ،محمود میرلوحی عضو شورای شهر
تهران ،محمد ساالری قائم مقام دبیرکل
حزب همبســتگی و عضو شورای شهر به
سخنرانیپرداختند.
ëëهاشمییکمصلحاجتماعیبود
علی مطهری در ابتدای سخنان خود
بــا یادآوری نخســتین ســالروز درگذشــت
آیتاهللهاشمیرفسنجانیبه شخصیت
وی اشــاره کرد و گفت :اگر بخواهیم برای
مرحو م هاشــمی عنوانی ذکــر کنیم ،باید
کلمه «مصلــح اجتماعــی» را ذکر کنیم.
وی ادامــه داد :مــا در ایــن ســالهای آخر
دیدیــم کــه مرحــو م هاشــمی آنجایی که
احســاس کــرد جامعــه راه انحرافــی را
مــیرود ،ایســتاد و آگاهــی بخشــی کــرد و
اجــازه نداد ایــن اتفاق بیفتــد ودر نهایت
پیروز شــد و کاری کرد که جریان حاکم در
سال  92کنار رفت.
ëëهاشمیمتملقنبود
مطهــری برداشــت درســت از اصــل
«والیــت فقیــه» را یــک اصــل دانســت و
افزود :والیت فقیه تعطیلی عقل نیست
کــه یک نفــر فکر کنــد و بقیه عمــل کنند؛
بلکــه همه بایــد فکــر کنند و همــه عمل
کنند و در نهایت حکم والیت فقیه مالک
باشــد؛ لذا جایی که خطایــی رخ میدهد،
بایــد حرفمــان را بزنیم .این نیســت که
ساکت باشــیم و صرفاً تملق و چاپلوسی
کنیــم .بــه نظــرم نامــهای کــ ه هاشــمی
رفسنجانی در سال  ۸۸به رهبری نوشتند،
ســند افتخاری است؛ ایشــان تأکید کردند
اگــر از اینجــا جلــوی او (احمدینــژاد) را
نگیریم ،نمیتوانیــم کاری کنیم و دیدیم
حرفشان هم درست بود.

نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه
ریشــه حــوادث ،جنگ قــدرت بیــن افراد
اســت ،تصریح کرد :اگر بــه ایام انتخابات
توجــه کنیــد ،میبینید ریشــه آنجاســت.
رفتار قالیباف و روحانی و به صورت کمتر
رئیســی ،تأثیر خود را در جامعه گذاشت.
اینکــه بگویند فالن پــول را کجا بــردی؟ و
خانــه را از کجــا آوردی؟ نتیجــهاش ایــن
میشود.
ëëاگرالزماست،بنزینگرانشود
مطهــری در ادامــه بــه تحــوالت و
ناآرامیهــای اخیــر در کشــور اشــاره کــرد
و اظهــار داشــت :بعــد از حــوادث اخیــر،
مجلــس و دولــت نبایــد منفعــل شــود.
اگــر الزم اســت بنزین گران شــود ،بشــود.
ایــن طــور نباشــد بعــد چنــد تظاهــرات،
عقبنشینیکنند.
مصلحتجامعهاقتضامیکندبنزین
گران شــود و یارانه برخی قطع شــود .وی
افــزود :دیدیم در عربســتان بنزیــن گران
شــد .البته امتیازاتی در نظر گرفتند .امروز
فضــای خوبی در مجلــس و دولت حاکم
نیســت .انفعالی عمــل میکنند .ممکن
اســت عــدهای بگویند بــا دوتــا تظاهرات
میتوان نظر حکومت را تغییر داد.
ëëارتباطمسئوالنباجوانانکماست
عضــو فراکســیون امیــد بــا اشــاره بــه
تفاوتهــای ســال  88و  96تصریــح کرد:
کسی در ســال  88جرأت نمیکرد بگوید
اعتــراض را باید به رســمیت بشناســیم،
اما امروز اصولگرایان هــم این موضوع را
میگویند .مطهری با بیان اینکه اعتراض
به معنــی مخالفت با ولی فقیه نیســت،
ابــراز داشــت :ما از شــعار مــردم و توهین
مردم به مقامات نباید بترسیم.
اگر اجازه اعتراض ندهیم ،به تخریب
ختم میشــود .بایــد این کار اصالح شــود
کــه یک گام به جلو گذاشــتیم .وی با بیان
اینکه «مسئوالن ما با جوانان و دانشجویان
ارتباط خوبی ندارند» ادامه داد :میبینیم
پاســخ دادن بــه جوانــان چه مقــدار مؤثر

است ،اما متأسفانه ارتباطها کم است.
ëëباید دوســتان نگاه خود را به معترضان
88تغییردهند
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه «جوانــان را به
انقالبی و غیرانقالبی و ارزشی و غیرارزشی
تقســیم نکنیــم» ابراز داشــت :امــام (ره)
همان جوانان بظاهر غیر ارزشی خور را به
تظاهرات علیه شاه کشاند و بعداً اینها به
جبهه جنگ رفتند .نماینده مردم تهران
در خانه ملت با بیان اینکه «عدم حضور
معترضــان ســال  88درتظاهــرات اخیر
دلیــل بــر این اســت کــه اتهامــات برانداز
برای آنها غلط است» عنوان کرد :اگر اینها
برانــداز بودنــد ،بهترین فرصت بــود؛ اما
کسی وارد نشــد .باید دوستان نگاه خود را
به معترضان 88تغییر دهند.
ëëنظامیهابهسیاستورودنکنند
مطهــری دربــاره نــگاه ارکان مختلف
نظــام به سیاســت بــا نقــل خاطــرهای از
ابتدای انقالب گفت :یک بــار زمان امام،
فرمانده سپاه در رابطه با اتفاقات مجلس
حرف زد .امام با عصبانیت گفت به سپاه
چــه کــه در مجلس چــه میگذرد؟ ســپاه
نبایــد در سیاســت وارد شــود .مصلحــت
خــود نظامیان نیســت .متأســفانه برخی
نظامیــان هــم وارد سیاســت میشــوند.
عملکرد حزبی دارند که به صالح کشــور
نیست.
ëëنهادهایانقالبیمالیاتبدهند
ایــن عضــو هیــأت رئیســه مجلــس
درخصوص نهادهای انقالبی مانند ستاد
اجرایی و بنیاد مستضعفان بیان کرد :این
نهادها موقــت بودند ولی اکنون به کارتل
اقتصــادی تبدیــل شــدند .همــه نهادهــا
باید مالیات بدهند ،معنی ندارد بگوییم
آســتان قــدس رضــوی معــاف از مالیات
است.
ëëواکنششکستخوردگانانتخابات
محمد ســاالری ،عضو شــورای شــهر
تهــران نیــز یکــی دیگــر از ســخنرانان
ایــن کنگــره بــود .ســاالری دربــاره ریشــه

وزیر دفاع به دیدار مراجع عظام تقلید رفت

ناوشکن دماوند
دچار حادثه شد

نیــروی دریایــی ارتــش از برخــورد
ناوشــکن دماونــد بــا موجشــکن در
دریای خزر خبر داد .به گزارش روابط
عمومی منطقه چهارم نداجا ،صبح
چهارشــنبه ناوشــکن دماونــد هنگام
ورود به بندر به علت افزایش سرعت
بــاد و طوفان شــدید در دریــای خزر،
ن برخــورد جزیی داشــته
با موجشــک 
اســت .بنا براین گزارش ،کارشناسان
نظامی گفتهاند که آســیبهای وارده
ناچیــز بــوده و صدمــه وارده در زمان
کوتاهی برطرف خواهد شد.

سرخط
ëëســردارغیــب پــرور رئیس ســازمان
بســیج :رئیــس ســازمان بســیج
مستضعفین با اشاره به جزئیات طرح
 ۷ساله شهید بهنام محمدی گفت که
«ایــن طــرح تربیتی از ســال تحصیلی
آیندهباپوششیکمیلیوندانشآموز
آغــازبهکارمیکنــد.دراینطــرحازهر
مسجددویاسهبسیجیبهکمکاولیاو
کادرآموزشیمدارسمیروندتاآنانرا
درکارهایتربیتییاریرسانند/».ایسنا
ëëحمیــدبعیــدینژادســفیرایــراندر
انگلیس :با بحثهایی کــه با مقامات
سازمانبینالمللیدریانوردی()IMO
درلندنانجامشدهآنهانیزتالشخود
را جهــت ترغیــب کشــورهای منطقه
بهتسریعدررونداطفایحریقنفتکش
سانچیبهکارگرفتهاند/.توئیتر
ëëوزیــر اطالعـــــــــــــات انتصــــــــاب
حجتاالســام علی اکبری به عنوان
رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه
کشورراتبریکگفت/.ایرنا
ëëاســداهلل بادامچیــان عضو شــورای
مرکزیحزبمؤتلفهاسالمی:حمایت
ازاحمدینژادتکلیفشرعیبود/.ایلنا
ëëمعــاون اول رئیسجمهـــــــوری در
پیامــی درگذشــت حجــت االســام
و المســلمین شــیخ مهدی مظاهری را
تسلیتگفت/.ایسنا

خبر

آیت اهلل جوادی آملی

آیت اهلل سعیدی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
پنجشنبه گذشته با سفر به قم ،با چند
نفــر از مراجــع عظــام تقلیــد و تولیت
آستان حضرت معصومه(س) دیدار
و گزارشــی از فعالیتهــای فرهنگی و
قرآنــی وزارت دفــاع ارائــه کــرد .آیات
عظام جوادی آملی ،مکارم شــیرازی،
نــوری همدانــی و ســعیدی میزبانان
امیــر حاتمــی و هیــأت همــراه در این
ســفر بودند .مراجــع عظــام تقلید در
این دیــدار ،نیروهای مســلح ایــران را
نیرویی ارزشی و دینی و با رشادتهای
بســیار توصیــف کردند که گوشــههای
از این رشــادتها در دفــاع مقدس به
نمایش گذاشته شد.
آیــتاهلل العظمــی جــوادی آملی
در ایــن دیــدار ،نیروهــای مســلح را از
مفاخــر و عظمتهای ایران اســامی
دانســت و بــا بیان اینکه اســام قدرت
را بــا عظمــت بــه همــراه دارد ،گفت:
امــام و شــهدا ،درخــت انقــاب را بــا
خــون آبیاری کردند و باعــث تثبیت و
استحکام او شدند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
وزارت دفــاع ،وی بــا اشــاره بــه
رشــادتهای نیروهــای مســلح در
دوران دفــاع مقــدس تصریــح کــرد:
این هشــت ســال جنــگ تحمیلــی در
حقیقــت جنــگ جهانــی بــود ،چراکه
همه کشــورهای جهان علیه یک کشور
متحــد شــدند و ایــران را کوبیدنــد امــا
نتوانســتند کاری از پیــش ببرند و بعد
قطعنامــه بــه امضا رســید کــه پس از
قطعنامــه نیــز عملیــات مرصــاد را
ناجوانمردانــه بــه راه انداختنــد کــه
عزیزانــی ماننــد صیــاد شــیرازی آن
آتــش را خامــوش کردند .ایــن مرجع
تقلید ،دسیســهها و فتنهها علیه کشور
را بیاثر دانســت و تأکید کرد :خروش
مردم آنها را بیاثر میکند ،زیرا مردم
تربیت شده انقالب و اسالم هستند.
آیتاهلل جوادی آملی با بیان اینکه

آیت اهلل نوری همدانی

آیت اهلل علوی گرگانی

اکنــون در میــدان میــن هســتیم و بــه
لطف الهی در امنیت هســتیم ،افزود:
آنچــه در کنار اســلحه ایــن مملکت را
حفــظ میکنــد ،شــما عزیزانید؛ شــما
بازوان این نظامید ،اســلحه را بسیاری
در اختیار دارند اما آنچه شــما عزیزان
را متمایــز میکنــد این اســت کــه آنها
میگویند ما چرا کشــته شــویم؟ شــما
میگوییــد مــا چــرا شــهید نشــدیم؟!
آنها مرگ را پوســیدن میدانند و شما
مرگ را از قفس آزاد شــدن میدانید،
شــما پــرورش یافتــگان ایــن مکتــب
هستید.
آیتاهلل حســین نوری همدانی نیز
والیتمداری و جدیت نیروهای مسلح
جمهوری اســامی ایران را یک نمونه
و الگو برای جهانیان دانســت و گفت:
امروز نیز دشمنان انقالب و اسالم این
قــدرت عظیــم را درک کــرده ،امــا راز
آنکه ایمان و اعتقاد به خداوند اســت
را هنوز متوجه نشدهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت
وزارت دفــاع از اهمیــت بســیاری
برخوردار اســت ،اظهــار کرد :نیروهای
مســلح بایــد از نظــر قــدرت عبــادی،
نظامــی و جهــادی افــراد قــوی را در
اختیــار داشــته باشــد و در چارچوبــی
که قــرآن قرار داده اســت حرکت کند.
آیتاهلل نــوری همدانی بــا بیان اینکه
دشمنان باید همیشه رعب و وحشت
شــما را در دل داشــته باشــند ،عنــوان
کرد :ســرمایه نظامی کــه در جمهوری
اســامی وجــود دارد ،در هیــچ جــای
دیگــر نیســت؛ از نظــر تجهیزاتــی،
نظامــی و نیروهای انســانی در جایگاه
و شــرایط مطلوبی قرار داریم که همه
آن را مدیون اسالم هستیم زیرا اسالم
مــردم را بــه گونــهای تربیــت میکنــد
کــه از شــهادت هیــچ ترســی ندارنــد و
بــرای دفاع از کشــور و نامــوس خود از
همــه چیــز میگذرند .آیــتاهلل علوی
گرگانــی هــم با اشــاره به اینکــه باید از

آیت اهلل مکارم شیرازی

درون خودمان را تقویت کنیم زیرا اگر
از درون دچــار فســاد شــویم در مقابل
کوچکتریــن تحریکــی آســیب پذیــر
هســتیم ،گفــت :بایــد نســبت بــه رفع
نقاط ضعــف اهتمام داشــت تا مورد
سوءاستفاده دشــمنان قرار نگیرد .وی
اظهار کرد :دشــمن همیشــه در کمین
ایــن انقــاب و اســام بــوده اســت و
چنیــن شــرایطی نیازمند هوشــیاری و
دقت نیروهای نظامی و دفاعی اســت
زیرا دشــمنان هر زمانی کــه به غفلت
ایــن نیروها پی ببــرد فتنــه جدیدی را
آغاز میکنند .وی با بیان اینکه انقالب
را خداونــد نگــه داشــته اســت ،عنوان
کرد :دشمن شناسی و دوست شناسی
باید با دقت بیشــتری انجام شــود زیرا
از اوایل اسالم دشمن با لباس دوست
نزدیک مســلمانان شده اســت و باید
تالش کنیم مطابق قوانین الهی عمل
کــرده و مصداق جمهوری اســامی را
پیاده کنیم.
آیــتاهلل ســید محمــد ســعیدی،
تولیــت آســتان مقــدس حضــرت
معصومــه(س) نیــز در دیدار بــا وزیر
دفــاع با بیــان اینکــه تمام کشــورهای
اســامی بــه وجــود ســرداران شــجاع
ایرانی افتخار میکنند ،ابراز امیدواری
کــرد ،بــا فرماندهــی رهبــر معظــم
انقــاب ،رشــادتهای ســرداران
نیروهــای مســلح و حمایــت مــردم
انقالبــی بتوانــم زمینــه ســاز ظهــور
حضرت ولیعصر(عج) باشیم.
امیر سرتیپ حاتمی ،وزیر دفاع نیز
دراین دیدارهــا با بیان اینکــه کارکنان
وزارت دفــاع از نیروهــای متخصــص،
متعهد ،والیتمــدار و با روحیه انقالبی
تشکیل شده است ،اظهارکرد :کارکنان
ایــن وزارتخانــه بــا وجــود تحریمهای
شــکننده توانســتهاند صنعت دفاعی
را بــا اقتــدار به پیــش بــرده وموجبات
سربلندی بیش از پیش نظام مقدس
جمهوری اسالمی را فراهم کنند.

ایلنا

مشــاور رئیس جمهــوری با اشــاره به
احتمــال اتخــاذ هرگونــه موضعی از
ســوی رئیس جمهوری امریکا درباره
برجام تأکید کرد :ملت و دولت ایران
از ابتــدای توافــق موســوم بــه برجام
خــود را بــرای همــه گزینههایــی کــه
ترامــپ ممکن اســت رو کنــد ،آماده
کــرده بودنــد .بــه گــزارش «ایــران»،
حســامالدین آشــنا در «توئیتــر»
افزود «:آرامش خیابان و بازار پاســخ
ایرانیان به سیاســت هــراس افکنی و
ناامیدسازیترامپیاناست».
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آغاز تجمعات از فراخوان سایت «حزباهلل» مشهد
و هواداران احمدی نژاد

نیم نگاه

علی مطهری پنجشــنبه گذشــته در پاسخ به ســؤال انصاف نیوز
درباره ریشــه اعتراضات اخیر گفته آن کســانی که در مشهد ابتدا
دعــوت به تجمع کردهاند یکی «ســایت حزب اهلل مشــهد» بوده
که اینها قبالً کنســولگری عربســتان در مشــهد را تخریب کردهاند
ینــژاد بودهانــد کــه از طریق
و دیگــری هــم پیــروان آقــای احمد 
فضــای مجــازی دعــوت به تجمــع کــرده بودنــد .وی ادامــه داد:
آقــای علمالهدی هم در نماز جمعــ ه (دو هفته پیش) گفته بود
کــه بخــش اولش یعنی شــعار «مــرگ بــر روحانی» خــوب بود،
اما بقیهاش خوب نبود که البته این حرف خوبی نیست.

اعتراضــات اخیــر در کشــور گفــت :نتایج
انتخابــات ســال  ۹۶خیلــی زود با واکنش
شکســت خــوردگان از مردم مواجه شــد
ی و القــای
و مــوج تخریــب و ســیاه نمایــ 
«ناکارآمــدی دولــت در حــل مشــکالت
کشــور» بــا حمایــت بیچــون و چــرا در
برخــی از تریبونهــای رســمی صــورت
گرفــت و بخش عمدهای از اعتراضهای
چند روز اخیر ریشــه در چنین طرحهایی
داشته اســت .وی افزود :در حوادث اخیر
آنچه مورد اهمیت اســت ،باور مطالبات
بحــق مــردم بویــژه در زمینــه معیشــت
اســت .مشــکالتی که البته محدود کردن
آن صرفاً بــه دولت روحانی ،انتقامگیری
فرصتطلبانه اســت؛ اما این مشــکالت
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نافــی مســئولیت دولــت و کابینــه بــرای
تحقق شعارهای انتخاباتی نیست.
گفتنــی اســت در این مراســم ،مجید
انصــاری عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،علــی مطهــری نایب
رئیــس مجلس شــورای اســامی ،احمد
حکیمــی پور دبیــرکل حــزب اراده ملت،
ن هاشــمی رئیــس شــورای شــهر
محســ 
تهــران ،احمــد مازنی نماینده تهــران در
مجلــس ،حســین کمالــی رئیــس خانــه
احزاب و رئیس دورهای شورای هماهنگی
جبهــه اصالحــات ،ابراهیــم اصغــرزاده
عضو حزب همبســتگی و محمد ساالری
قائــم مقــام حــزب همبســتگی و الهــه
کوالیی استاد دانشگاه حضور داشتند.
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توضیح مجلس خبرگان
درباره جلسه رأی گیری تعیین رهبر

پایــگاه تلگرامــی مجلس خبرگان رهبری چهارشــنبه
شــب به توضیح بخشهایی از جلسه انتخاب رهبری
اقــدام کــرد .در ایــن توضیح آمــده اســت :طبق اصل
صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال  58با رأی مردم اجرایی شد ،در این
شرایط باید خبرگان ملت ،فردی واجد صالحیت مرجعیت را که دارای بینش
سیاســی و توانمندی در اداره کشور باشــد به رهبری برمیگزیدند و در صورتی
کــه فردی را شایســته این مقام نمییافتند ،در قانون این امکان وجود داشــت
که خبرگان گروهی از مراجع واجد صالحیت ( 3تا  5نفر) را به عنوان شــورای
رهبری انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به عهده بگیرند.
ëëچراشورایرهبریانتخابنشد؟
این گزارش میافزاید :مجلس خبرگان رهبری در اولین تصمیمگیری خود
باید بین دو گزینه رهبری یک فرد دارای صالحیت و یا شورای رهبری انتخاب
میکرد .آیتاهلل خامنهای در این رأیگیری ،از موافقان رهبری شــورایی بودند
ولــی اکثریت اعضای خبرگان با قاطعیت با رهبری شــورایی مخالفت کردند.
قانوناً و شرعاً تنها راه ممکن ،انتخاب یک فرد به عنوان رهبر بود.
ëëچرارهبرازمیانمراجعتقلیدآنزمان،انتخابنشد؟
در ادامــه ایــن توضیــح آمده اســت :قانوناً انتخــاب رهبر به دو ســوم آرای
نمایندگان خبرگان نیــاز دارد .گزینههای مختلفی در مجلس خبرگان مطرح
شــد ولی اکثــر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هســتند ،هیچکدام
از آن بزرگــواران را هــر چنــد که مرجع تقلیــد بودنــد ،دارای صالحیت رهبری
نمیدانســتند؛ حتــی بــرای یکــی از مراجــع بزرگــوار آن زمان ،یعنــی آیتاهلل
گلپایگانــی رأیگیــری شــد ولــی ایشــان تنهــا  14رأی موافــق و  61رأی مخالف
داشتند ...کار ،گره خورده بود ...قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر بعدی
کافی نبود و اندیشیدن چارهای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی ،برعهده
مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.
ëëرهبربایدمرجعتقلیدهمباشدیااجتهادکافیاست؟
این گزارش میافزاید :پس از آنکه کارشناسان ناکارآمدی یا گرههای اجرایی
در اولین قانون اساســی را تشــخیص دادند ،آیتاهلل مشکینی به امام خمینی
نامهای مینویسد و نظر امام را درباره اصالح قانون اساسی جویا میشود؛ امام
تصمیمگیری را درباره همه موارد به اعضای گروه بازنگری میسپارند و فقط
نظرشان را در مورد یک نکته خاص بیان میکنند؛ مسأله شرط مرجعیت برای
رهبری نظام .امام خمینی(ره) درباره کافی بودن شرط اجتهاد برای رهبری و
الزم نبودن مرجعیت نوشت« :هرگونه آقایان صالح دانستند عمل کنند .من
دخالتی نمیکنم .فقط در مورد رهبری ،ما که نمیتوانیم نظام اسالمی مان را
بدون سرپرست رها کنیم .باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمیمان
در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند .من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم
که شــرط «مرجعیت» الزم نیست .مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم
سراسر کشور کفایت میکند .اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی
را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند ،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند
تــا رهبری را به عهده بگیــرد ،قهری او مورد قبول مردم اســت .در این صورت
ولی منتخب مردم میشــود و حکمش نافذ اســت .در اصل قانون اساســی
او ّ
من این را میگفتم ،ولی دوســتان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند ،من
هــم قبول کردم .من در آن هنگام میدانســتم که ایــن در آینده نه چندان دور
قابل پیاده شدن نیست .توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم».

