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تاریخ جهان

تاریخ علم

مرگ کامو 
»مــرگ کامــو« نوشــته »ووانی 
کاتللی« را ابوالفضــل حدادی به 
فارسی برگردانده و به تازگی از سوی 
نشر نو منتشر شــده است. اکنون 
نشانه ای از درون جریان تاریک زمان 
سر برآورده است. سرنخی دقیق از 
اینکه کسی پایان زندگی آلبر کامو 
را رقم زده است. در روز چهارم ژانویه 
1۹6۰ کامو در راه برگشت به پاریس 

ـ دختر و همسر  همراه ناشرش میشــل گالیمار و نیز آن و ژنینـ 
ـ در سانحه ای هولناک جان باخت. عموماً مرگ آلبر کامو  گالیمارـ 
را تصادف تلقی می کنند اما جووانی کاتللی به شواهدی تاریخی 
دست یافته که نشان می دهد ممکن است کامو به قتل رسیده باشد. 
کاتللی پس از سال ها تحقیق دقیق نشان می دهد که چرا سران 
اتحاد جماهیر شوروی سرسختانه در پی حذف آلبر کامو بوده اند.

آلبر کامو مردی بود آزاد و ســرکش و خطرناک.خطرناک برای 
وجدان های گناهکار فرانسوی ها و شورشیان الجزایری و همدستان 
سابق نازی ها در جنگ جهانی دوم و استالینیست ها؛ خطرناک 
برای اخالق بورژوایی و برای جامعه روشنفکری. خطرناک برای 
نیروهای ارتجاعی؛ استالینیســت ها و اتحاد جماهیر شــوروی 
که یورش خشونت بارشــان به مجارستان سبب شده بود که او با 
شهامتی استثنایی به سمت شان یورش ببرد؛ دیکتاتور فاشیست 
اسپانیا که کامو با نقش آفرینی ها و ســخنرانی های عمومی اش 
به مخالفت با او برمی خاســت و همه جا رسوایش می کرد تا غرب 
حضورش را در نهادهای بین المللی نپذیرد و... اکنون نشــانه ای 
از نُه توی جریان تاریک زمان سر برآورده است. سرنخی دقیق که 
یک اسم و یک دستور و اراده ارتکاب قتل را نشان می دهد: شاید 
واقعاً کسی برای پایان زندگی آلبر کامو تصمیم گرفت. این کتاب 

173صفحه ای به بهای 12۰هزار تومان منتشر شده است.

تاریخ مختصر آخرالزمان 
کتاب »تاریخ مختصر آخرالزمان« 
نوشــته »مارتا هیمل فــارب« را 
سعید درودی به فارسی برگردانده 
و از سوی انتشارات نگاه به تازگی 

منتشر شده است.
همیشــه کتاب هایی بــا موضوع 
آخرالزمــان جذاب بوده اســت. 
آخرالزمــان که برخی هــا آن را با 
قیامت یکی دانسته اند، از مهم ترین 
مضامیــن رمان ها، افســانه ها و 

خالقیت های معاصر بشری برای تولید محتوا به شمار می رود. 
وقتی بدانیم که اعتقاد به منجی و آخرالزمان در فرهنگ بسیاری 
از ادیان بزرگ دنیا دیده می شود و درباره آن پیشگویی هایی نیز 
کرده اند این موضوع مبرهن می شود که آخرالزمان از جذابیت 

زیادی برخوردار است.
این کتاب، به شکلی صریح و روشنگر بینش هایی در مورد ژانر 
جذاب ادبیات آخرالزمانی ارائه می دهد و نشــان می دهد که 
چگونه آخرالزمان بسیار بیشتر از دیدگاه های رایج درباره آخرین 

قضاوت و پایان خشونت آمیز جهان را شامل می شود.
»مارتا هیمل فارب« در این کتاب نشان می دهد که آخرالزمان 
نه تنها بــه دیدگاه های رایــج درباره آخرین قضــاوت و پایان 
خشــونت آمیز جهان توجه دارد بلکه پاداش و مجازات پس از 
مرگ، معبد آسمانی و افشای پدیده های نجومی و سایر اسرار 

طبیعت را درنظر داشته است.
این نویسنده، سنت نوشــتن آخرالزمانی را در قرون وسطی تا 
دوران مدرن دنبال می کند. مارتا هیمل فارب، استاد دین ویلیام 
اچ دانفورث در دانشگاه پرینستون و کار او بر ادبیات آخرالزمانی 
متمرکز شده است. انتشارات نگاه این کتاب 882صفحه ای را به 

بهای 58هزار تومان منتشر کرده است.

آرمانشهر واقع بین ها 
کتــاب »آرمانشــــــهر 
واقع بین ها و راه رسیدن به 
آن« نوشته روتخر برخمان 
را مزدا موحد به فارســی 
برگردانده و بــه تازگی از 
سوی نشر نو منتشر شده 
است. پس از اینکه روزمان 
را صرف کارهایی می کنیم 
که معموالً خوشایندمان 

نیســت، چیزهایی را می خریم که الزمشان نداریم. 
روتخر برخمان، نویسنده این کتاب به یادمان می آورد 
که الزم نیست اینگونه باشد. برخمان با نگاهی عمیق و 
تاریخی به این مقوله ها، ایده های آرمانشهری متعددی 
را پیش می کشــد و ثابت می کند که آنها امروزه نیز 
عملی اند. آرمانشهر واقع بین ها از نادر کتاب هایی است 
که به واقع متحیرمان می کند و تصورمان از آینده را زیر 
و زبر می کند. برخمان در این کتاب ما را به سفری در 
عمق تاریخ می برد، سفری رها از مرزبندی های سنتی 
چپ و راســت. او مدافع عقایدی است که زمانشان 
فرارسیده است. در بخشی از کتاب آمده است: »اگر 
از کلیشه های قدیمی چپ و راست خسته شده اید، 
شاید از اندیشه شجاعانه و متن شیوا و مباحث مستدل 
این کتاب لذت ببرید.« همچنیــن زیگموند باومن، 
نظریه پرداز برجسته علوم اجتماعی درباره این کتاب 
گفته است: »متنی الزم برای هر آنکه نگران معایب 
اجتماع فعلی است و می خواهد به درمان آنها کمک 
کند.« نشر نو اخیرا این کتاب 26۹صفحه ای را به بهای 

13۰هزار تومان منتشر کرده است.

محتشــمی پور و...، شــخصیتی معتدل تر و میانه روتر 
به شمار می  آمد. آسوشــیتدپرس، آیت اهلل خامنه ای را 
»رئیس جمهور شاعر« و »یک روحانی محبوب با لحن 
سخن مالیم« لقب داد.)1۰( واشــنگتن پست هم در 
جریان انتشــار دو مقاله پیرامون رهبری جدید ایران، 
زیر تصویری از آیت اهلل خامنه ای نوشــته بود: »آیت اهلل 
خامنه ای فردی آشتی گرا است«. در این روند تحلیل گران 
خارجی، آیت اهلل خامنه ای و آقای هاشــمی رفسنجانی 
را، در مســیر حرکت دادن جمهوری اســالمی به سوی 
میانه روی، همراه و همسو معرفی می کردند. بی بی سی 
در هجدهم خرداد 68، تحلیلی از سولماز دبیری را برای 
مخاطبان قرائت کرد کــه در این تحلیل آمده بود: »اگر 
در چند ماه آینــده، کارها بدون وقفــه و به خوبی پیش 
رود، آیت اهلل خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی با هم، 
سیاست های ایران را در یک مسیر میانه روتر قرار خواهند 
داد«. )11( نیوزویک هم در تحلیلی از اوضاع ایران پس 
از رحلت امــام، آیت اهلل خامنه ای را، »مردی ســاکت و 
روشــنفکری فکور« توصیف کرد. نیوزویک همچنین 
معتقد بود که احتماالً »رهبــران جدید ایران، متمایل 
به برقراری روابط با شــرکت های غربی در مرحله  اول و 
دولت های غربی در مرحله  دوم باشند و از سیاست تشویق 
بخش خصوصی طرفداری کنند«. )12( این جایگزینی 
نیروهای میانه رو با نیروهای تندرو، گاهی هم با الفاظی 
جالب در رسانه های غربی انعکاس پیدا می کرد. ازجمله 
روزنامه  آلمانی زوددویچه سایتونگ، به عنوان شاهدی 
برای تأیید همین تحلیل رایج نوشــت که »بسیار دیده  
شده است که برخالف ]میرحسین[ موسوی، خامنه ای 

می خندد!«. )13(
تفسیرگران ایرانی رســانه های غربی هم، تقریباً همین 
خط تحلیلــی را دنبال می کردند. صــادق زیباکالم در 
گفت وگویی با رادیو بی بی ســی در پانزدهــم خرداد، 
سرنوشــت رابطه  رهبری جدید جمهوری اســالمی با 
عناصر تندرو را، محل ابهام دانست که نمی توان به طور 
دقیق گفت »آقای خامنه ای تا چه حد به عنوان ولی فقیه 
قادر خواهد بود که اینها را در کنترل خودشان قرار دهد«. 
از نظر زیباکالم، تشــکیالت یا گروه هایی مانند »دفتر 
تحکیم وحدت، روحانیون مبارز، بخشی از جریانات داخل 
سپاه، انجمن های اسالمی دانشجویان خط امام« مصادیق 
جریانات تندرو در داخل ایران به شمار می آمدند که اغلب 

آنها همسو با جناح چپ بودند.)14( فردی مانند احسان 
نراقی هم رسانه ها و دولت های غربی را از هرگونه تحلیل 
اشــتباه درباره ایران جدید برحذر می داشت و آیت اهلل 
خامنه ای را فردی معتدل معرفی می کرد؛ »اروپایی ها 
عادت کرده اند مثاًل درباره  هر شخصی افراط کنند. آنها 
مدت ها عنوان می کردند آقای هاشمی مرد شماره یک 
است، بعد شماره دو و شماره سه و... اآلن هم اگرچه در 
مورد آقای خامنه ای، هیچ وقت تفسیر عمیق نداشته اند، 
ولی باز از حرف هایشان نشانه  اینکه متوجه نیستند، دیده 
می شود. مثاًل یکی از تلویزیون های فرانسه گفت: آقای 
خامنه ای از رادیکال های تندرو است، درصورتی  که ما 
می دانیم چنین چیزی نیســت و آقای خامنه ای فردی 

بسیار معتدل است«. )15(
3- شبهه افکنی در رهبری آیت اهلل خامنه ای: با 
گذشت چند روز از انتخاب آیت اهلل خامنه ای، رسانه های 
غربی و نیروهای ضدانقالب، شــروع به شبهه افکنی در 
تصمیم خبرگان کردند. این شــبهات و اظهار تردیدها، 
در چند سرفصل دسته بندی می شد. سرفصل نخست، 
همان مدعای همیشــگی بود که والیت فقیه، با رحلت 
امام دچار مشــکل خواهد شــد و رهبری جدید، هر که 
باشد، نمی تواند همان  شأن و جایگاه رهبر فقید انقالب 
را به دست بیاورد. آنها بر این باور بودند که »والیت فقیه، 
همراه با خود ]امام[ خمینی به خاک ســپرده می شود 
و دوران جمهوری اســالمی بدون ولــی فقیه، در عمل 
آغاز شده است«. )16( اشــکال دیگری که از سوی این 
رسانه ها مطرح می شد، تردیدافکنی در قانونیت انتخاب 
خبرگان بود. ازجمله یونایتدپرس به نقل از تحلیل گران 
منطقه ای، با تأکید بر ضرورت مرجع بودن رهبر در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی اعالم کرد: »در قانون اساسی 
ایران قید شده است ]که[ امام و رهبر جمهوری اسالمی، 
باید حداقل یک مرجع تقلیــد عالی رتبه یا یک روحانی 
در مقام آیت اهلل باشــد درحالی که خامنه ای، در رتبه ای 
پایین تر قرار داشته و یک حجت االسالم است!«. )17( این 
مطلب به خوبی نشان می دهد که رسانه های ضدانقالب، از 
همان بحبوحه  انتخاب آیت اهلل خامنه ای به رهبری نظام 
اسالمی، شبهه  شــرط مرجعیت و لزوم رعایت آن برای 
حفظ قانونیت انتخاب رهبر را، در ذهن مخاطبانشــان 
القا می کردند. شبهه  دیگری که از سوی رسانه های غربی 
مطرح می شد، احتمال جدی بروز مخالفت ها با انتخاب 
آیت اهلل خامنه ای به رهبــری و نپذیرفتن این انتخاب از 
سوی شــخصیت های ذی نفوذ بود. این در حالی بود که 
رسانه ها و تحلیل گران داخلی ایران، از بعد و بی مبنایی 
تحلیل های اینچنینی، دچار شگفتی می شدند و برای شان 
محل سؤال بود که چگونه در اینجا علما و فقها، آیت اهلل 
خامنه ای را فقیه مطاع، ولی امر واجب االطاعه می خوانند، 
اما این یا آن دستگاه خبری و تحلیلی غربی، در این مسئله 

اشکال می کنند؟ 

ناکامی تحلیل گران و ناامیدی دشمنان 
بعد از رحلــت امام خمینــی)ره(، احتمال داشــت که 
بحران های مختلفی انقالب اســالمی و نظام جمهوری 
اسالمی را زمینگیر کند که ازجمله آنها بحران جانشینی 
ایشان بود و همانطور که اشاره شد، دشمنان نیز به دنبال 
آن بودند تا با سوارشدن بر موج این بحران ها، جمهوری 
اسالمی را در مسیر بن بست نشان دهند و جامعه را دچار 
نگرانی و سرگردانی کنند. اما با انتخاب آیت اهلل خامنه ای، 
تمام تدارکات دشــمن نقش بر آب شد! چنانچه روزنامه 
تایمز مالی چاپ لندن، با تأکید بر ابطال نظر کارشناسان 
غربی اذعان می دارد: »همه کسانی که انتظار داشتند با 
درگذشت آیت اهلل خمینی سیاست های ایران ناگهان تغییر 

کند، باید همه امیدهای خود را بر باد رفته ببینند.« )18(
همچنین روزنامه لوموند در تحلیلی به انسجام درونی 
نظام اعتراف کرد و نوشت: »نظام ایران با راهپیمایی انبوه 
عزاداران آیت اهلل خمینی و تلگراف های حمایت از آیت اهلل 
خامنه ای، تصویری متحد از خود بروز داد. به شکلی که 
هم اکنون، ارزیابی موازنه قوا میــان رهبران ایران، برای 

خارجی ها غیرممکن است.« )1۹(
* منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

انتخابی که امید دشمنان را  به محاق برد!
خط تحلیلی رسانه های غربی  و انتخاب هوشمندانه رهبر انقالب اسالمی

 نکاتی چند در باب انتخاب مجلس خبرگان
 در 14خردادماه 1368

 تجسم مکتب فقهی و سیاسی
 امام خمینیره

از چند ماه پیش از عزل آیت اهلل حسینعلی منتظری از قائم مقامی 
رهبری، امام خمینی)ره( به دو اقدام مشــخص که ارتباطی وثیق 
با مسئله  رهبری در جامعه اسالمی داشت،مبادرت کردند. این دو 
اقدام عبارت بود ؛ نخست زمینه سازی بازنگری و اصالح قانون اساسی 
مصوب سال 1358و دوم، بیان برخی اشارات به یاران و مسئوالن 
کشــور، پیرامون موازین و مصادیق مطلوب بــرای رهبری آینده  
نظام اسالمی. مطابق با روایات تاریخی، این رهنمودها به دو دسته 
تقسیم می شوند: یکی اشــاراتی که امام درباره  نوع و مدل مطلوب 
رهبری، یعنی رهبری فقهای سیاستمدار دارد و اشاراتی که درباره  

یک مصداق خاص، یعنی آیت اهلل سیدعلی خامنه ای داشته است.
با آغاز به کار شورای بازنگری قانون اساسی در بهار 68، امام با صدور 
نامه ای در پاســخ به اظهار عالقه  اعضای شــورا، مبنی بر دانســتن 
پیشــنهادات ایشــان درباره  بازنگری، صرفاً یک پیشنهاد را مطرح 
کردند و آن هم حذف شــرط مرجعیت از قانون اساســی و اکتفا به 
اجتهاد و عدالت، برای رهبری نظام اســالمی بود. در گفت وگوهای 
شفاهی با اعضای کمیسیون رهبری شورا نیز، امام بر ضرورت حذف 
احتمال رهبری شــورایی از قانون اساسی، پافشــاری کرده بودند. 
با رحلت امام خمینــی)ره(، بازنگری قانون اساســی بدون آنکه به 
سرانجام مطلوب برسد، دچار توقف شــد! قانون اساسی نخستین، 
همچنان مالک تصمیم خبرگان برای تعیین رهبری باقی ماند. در 
صبحگاه چهاردهم خرداد 1368، تاریخی ترین اجالســیه  خبرگان 
رهبری تا آن هنگام، در محل ســاختمان مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد. اجالســیه  چهاردهم خرداد 1368، با قرائت وصیت نامه 
رهبر فقید انقالب اسالمی آغاز شد و پس از آن، نطق هایی پیرامون 
صالحیت های رهبری و رهبری فردی یا شورایی صورت گرفت. پس 
از آن با منتفی شدن رهبری شورایی، بالفاصله نام آیت اهلل خامنه ای 
به عنوان گزینه فردی رهبری مطرح شد و پس از بحث و گفت وگوهای 
فراوان، به رغم عدم تمایل ایشان به پذیرش رهبری، آیت اهلل سیدعلی 
خامنه ای به عنوان رهبری جدید نظام اسالمی، به مردم ایران و جهان 
معرفی شدند. این امر اما، با شبهه افکنی هایی نیز همراه شد که عمدتاً 
به تشکیک در قانونیت و شرعیت این انتخاب بازمی گشت! شبهه هایی 
که طی سال های آینده هم، به کرات اظهارشد. در این مجال، به بررسی 

مختصر این مولفه های مهم، در تعیین رهبری می پردازیم.
شرعیت انتخاب خبرگان

در مقام بررسی شرعیت انتخاب آیت اهلل خامنه ای، باید به اصل مسئله  
والیت فقیه توجه کرد. دو قرائت از والیت فقیه و صالحیت های او وجود 
دارد. یک قرائت سنتی، که نمایندگان آن آقایان حسینعلی منتظری 
و احمد آذری قمی )در ســالیان پایانی حیات( اند و دو دیگر، قرائت 
امام خمینی)ره(. در تئوری آقایان منتظری و آذری، ولی فقیه باید اعلِم 
علما باشد و حتی دیگر صفات الزم برای او، مانند سیاستمداری، آگاهی 
به زمان و مکان، شجاعت و مدیریت، درصورت تحقق آن نخستین، 

معنا پیدا می کند.  

امام خمینی)ره( اما، به رهبری و والیت مجتهد عادل نظر داشــت و 
معتقد بود که فقیه دارای صالحیت اجتهاد کــه دیگر صفات را نیز 
داشته باشد، شایسته  رهبری است. بی تردید آنچه باید به عنوان میزان 
سنجش شرعیت انتخاب خبرگان قرار گیرد، نظرات امام راحل است. 
دیگر نظرات فقهی در جای خود محترم هســتند و در فضایی آزاد، 
حق بیان و طرح شدن دارند، اما نهادها و ساختارهای نظام اسالمی، 
براساس تئوری های امام خمینی)ره( بنیانگذاری شده و تداوم حیات 
خواهند یافت. از این رو برای اثبات شرعیت انتخاب خبرگان، باید دید 
که آیا صالحیت های رهبری منتخب، با بایسته های الزم برای رهبری 
با تئوری امام خمینی)ره(، هماهنگــی دارد یا خیر؟ در ادامه، به این 

نکته خواهیم پرداخت.
قانونیت انتخاب خبرگان

در اثبات قانونیت رهبری منتخب خبــرگان، دو مالک وجود دارد: 
نخســت، مطابقت صالحیت های آیت اهلل خامنه ای با قانون اساسی 
نخستین است. از آنجا که مطابق با فهم رســمی خبرگان از قانون 
اساسی مصوب ســال 58، صالحیت مرجعیت برای رهبری کفایت 
می کرده اســت و حد رایج و مقبول صالحیت مرجعیت نیز، همان 
اجتهاد مطلق است، رهبری آیت اهلل خامنه ای با موازین قانونی )قانون 
اساسی نخستین( نیز هماهنگی دارد. با بازنگری در قانون اساسی، 
رسماً شرط اجتهاد مطلق به عنوان صالحیت فقهی الزم برای فقیه 
حاکم، درنظر گرفته شد که در نتیجه از نظر متمم قانون اساسی هم، 

اشکالی متوجه رهبری منتخب خبرگان نیست.
مکانت اجتهادی منتخب خبرگان

در اثبات اجتهاد آیت اهلل خامنه ای، ادلــه  متعددی وجود دارد. یکی 
سوابق تحصیلی ایشان است که بالغ بر بیش از 13سال، تحصیل درس 
خارج فقه و اصول را شامل می شــود. ایشان در سال 134۹، به دلیل 
احســاس بی نیازی از ادامه  تحصیل درس خــارج، حضور در درس 
آیت اهلل سیدمحمد هادی میالنی را ترک و به تدریس سطوح عالی 
مشغول شد. آیت اهلل خامنه ای خود در چند موضع، تلویحاً به صالحیت 
اجتهادی خود اشاره کرده است. دلیل دوم، تأیید اجتهاد ایشان از سوی 
تعداد کثیری از علما و فضالی حوزه است. آیات: فاضل لنکرانی، آذری 
قمی، مروج، امامی کاشانی، خلخالی، راستی کاشانی، طاهر شمس، 
قرشــی، جزایری، بنی فضل، ایمانی، انواری، روحانی ، مشــکینی، 
مظاهری، صانعی، مؤمن، جوادی آملی، یزدی، امینی و...، بالفاصله 
پس از انتخاب آیت اهلل خامنه ای و نیز در سال های بعد، اجتهاد مطلق 

ایشان را تأیید کرده اند. بنابراین در این فقره نیز، ادله تمام می نماید.

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوهنگاه

دهه 60.آیت اهلل سیدعلی خامنه ای
 در دوران تصدی ریاست جمهوری

انقالب اسالمی ایران براساس سه محور ایدئولوژی، 
رهبری و مردم، در ســاختار نظــام بین المللی، در 
محدوده زمانی 1357و در محــدوده مکانی ایران، 
از بعد فکری و تئوریک، به بعد عملیاتی راه یافت. امام خمینی)ره(، رهبری این انقالب الهی را بر عهده 
گرفت و ایران اسالمی را، از انواع توطئه ها و بحران ها نجات داد. اختالفات داخلی، تفرقه و ایجاد جنگ های 
قومیتی، ظهور تفکرات لیبرالیستی و سعی بر نفوذ در ارکان نظام، ازجمله این توطئه هاست. در خردادماه 
سال 1368اما، اتفاق سرنوشت سازی برای جمهوری اسالمی ایران رخ داد؛ اتفاقی که دشمن سال ها در پی 
آن بود. امام امت روی از جهان برگرفت و رهسپار ابدیت شد. هم از این روی، مسئله جانشینی ایشان مطرح 
شد. در این باره اما، رسانه های خارجی و به ویژه بنگاه های خبری و تحلیلی غربی، تحلیل های گوناگونی ارائه 
می کردند که اکنون و در این نوشتار، به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و آغاز زعامت 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، به بازخوانی و تحلیل شمه ای از آنها خواهیم پرداخت.

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

دستور کار رسانه های خارجی، از بحران نمایی تا 
شبهه افکنی

دشــمنان انقالب اســالمی با این توهم کــه با رحلت 
امام خمینی)ره(، نظام اسالمی و والیت فقیه دچار تزلزل 
خواهد شد، اتاق فکرهایی تشــکیل داده و بلندگوهای 
داخلی و خارجی خود را، آمــاده اعالم پیروزی خویش 
ساخته بودند. در حقیقت لحظاتی که دشمن با سال ها 
صبر، در انتظار آن به سر برده و عمر خویش را برای آن 
فرسوده بود، اینک فرا می رسید! فقدان رهبری، همراه 
با شــرایط مبهم و ناپایدار امنیتــی در مرزها، وضعیت 
آســیب پذیر امنیت داخلی و نیز شوک شــدید وارد بر 
مردم، همگی شرایط مســاعدی را برای آغاز تحریکات 
و تحرکات دشــمن مهیا کرده بود. یکی از این اقدامات، 
القای جنگ قدرت و بحران تعیین  جانشین امام بود. در 
همین راســتا رادیو دولتی آمریکا، در نخستین واکنش 
خود به خبــر ارتحال امام خمینی گفــت: »همزمان با 
تشکیل مجلس خبرگان برای تعیین جانشینی آیت اهلل 
خمینی، وصیت نامه سیاسی وی خوانده شد، ولی بیشتر 
تحلیل گران غربی می گویند که وصیت نامه سیاســی 
آیت اهلل خمینی، احتماال مســئله جانشــینی او را حل 
نخواهد کرد. این تحلیل گــران پیش بینی می کنند که 
ایران اکنون در مسئله رهبری، در یک دوران نامشخص 

به سر خواهد برد«. )1( 
همچنین دشمنان جمهوری اســالمی در پی انتخاب 
رهبری، ادعا کردند که مراجــع تقلید، رهبری آیت اهلل 
خامنه ای را نخواهنــد پذیرفت و بــه زودی اختالف و 
درگیری میان ایشان و دیگر مراجع تقلید، شدت خواهد 
گرفت. تایمز لندن در این باره نوشت: »گزینش]آیت اهلل[ 
خامنه ای، آشکارا اقدامی مصالحه آمیز برای پرکردن خأل 
قدرت، در دوران عزاداری بود. جدال واقعی قدرت، به بعد 
موکول شده اســت« )2( رادیو اسرائیل نیز مدعی شد: 
»جدال قدرت در ایران، احتمال دارد به گسترش عملیات 

تروریستی بینجامد.« )3(

ایجاد دوقطبی کاذب در میان مسئوالن نظام
گفتنی است خط تحلیلی ناظر به بحرانی توصیف کردن 
شرایط در ایران و به ویژه احتمال باالی وقوع جنگ قدرت، 
پیش از ارتحال امام و پس از عزل آیت اهلل حســینعلی 
منتظری، از سوی رسانه های خارجی دنبال می شد. در 
این روند، آنچه در حجم وسیعی از گزارش های خبری 
و تحلیلی این رسانه ها دیده می شود، تبدیل این جنگ 
قدرت احتمالی، بــه دعوا میــان دو جریان به اصطالح 
»میانه رو« و »تندرو« از نظر آنهاست. در این تحلیل، جناح 
چپ و مســئوالن دفتر امام، یعنی افرادی مانند آقایان 
سیداحمد خمینی، موسوی خوئینی ها، محتشمی پور 
و میرحسین موسوی، به عنوان نیروهای جریان تندرو، 
بنیادگرا و غرب ســتیز معرفی می شــدند و در مقابل، 
رهبری جریان میانه رو، با آقای هاشمی رفسنجانی تحلیل 
می شد. رسانه های غربی، رویدادهای مربوط با ماجرای 
عزل آقای منتظری و سپس مواضع محکم جریان چپ 
و شخص حاج سیداحمد خمینی علیه قائم مقام معزول 
را، نشانه هایی برای کوشش فرزند امام در جهت افزایش 
قدرت و ارتقای خود، در ســاختار جمهوری اســالمی 
عنوان می کردند. صورت جامع این تحلیل را می توان در 
گزارشی از روزنامه کوریره دالسرا چاپ ایتالیا مشاهده 
کرد. در این گزارش که در شــماره مورخ ســوم خرداد 

68منتشر شده است، ضمن آنکه هدف از چاپ رنج نامه 
فرزند امام را، کنار زدن نهایی منتظری از قدرت و حمله 
غیرمستقیم به روابط هاشمی و غرب می داند، می نویسد: 
»هاشمی رفسنجانی در تالش است، تا در آینده قدرت 
را در دست گیرد، اما احمد خمینی اکنون بیشتر از هر 
زمان دیگر، خود را برای دستیابی به قدرت آماده نشان 
می دهد. سیداحمد خمینی با همکاری محتشمی وزیر 
کشور، می خواهد همگام با هاشمی رفسنجانی در قدرت 
به پیش برود«. )4( مشابه همین مدعا، از سوی فایننشال 
تایمز تکرار شد و این رسانه هم در گزارش مورخ چهارم 
خرداد، از جنگ قدرت میان سیداحمد خمینی و هاشمی 
رفسنجانی خبر داد. )5( در گزارش های متعدد دیگر نیز 
صرفاً به بیان اهمیت نقش این دو شخصیت اکتفا شده 
است و حتی برخی نویسندگان، سرنوشت رهبری آینده  

ایران را به اتحاد احتمالی آن دو وابسته می کردند.

رسانه های خارجی و یک غافلگیری بزرگ!
اما نکته جالب توجه که در تحلیل  رسانه های خارجی به 
چشم می خورد، فقدان هرگونه گمانه زنی درباره  احتمال 
رهبری آیت اهلل سیدعلی خامنه ای است. این در حالی است 
که امام بارها و بارها خطاب به نزدیکان خود، از ایشان برای 
رهبری آینده نظام نام برده بودند. از این رو، با تصمیم خبرگان 
در انتخاب سریع و شایسته حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
رهبری، رسانه های خارجی با یک غافلگیری بزرگ روبه رو 
شدند و یکباره تمام معادالت آنها به هم ریخت و همین امر، به 

بروز چند خط متشتت و متناقض تحلیلی انجامید:

1- تمجیــد از تصمیم خبرگان: برای رســانه های 
خارجی که روزهــای پیش از رحلت امام را سرشــار از 
پیچیدگی و اختالفات و درگیری ها توصیف می کردند، 
انتخاب جانشین امام با آن سرعت و حمایت های عمومی، 
جالب توجه بود. در پانزدهم خرداد، بی بی ســی سرعت 
عمل خبرگان را، یک قدم مهم برای جمهوری اسالمی 
در دوران پــس از امام دانســت و آن را موجب برطرف 
شــدن »بحرانی که انتظار می رفت پیرامون جانشینی 
آیت اهلل خمینی« پیــش بیاید، عنوان کــرد.)6( رادیو 
آمریکا هم در این روز، انتخاب آیت اهلل خامنه ای را مایه  
شگفتی ناظران امور ایران دانسته و گفت: »آنها چنین 
پیش بینی می کردند که یک شورای 3تا 5نفره، جانشین 
خمینی خواهد شد«. )7( خبرگزاری رویترز هم از قول 
ناظران مسائل ایران نوشــت: »تا به حال، تهران خیلی 
صریح و پخته کار کرده است«. )8( باقر معین، تحلیل گر 
بی بی ســی هم در چهاردهم خــرداد، اعتراف می کند: 
»در بین روحانیونی که مجتهد هستند و مرجع تقلید 
نیستند، تنها کسی که هم تجربه سیاسی داشت، هم از 
نظر دانش تقریباً مورد پذیرش خود روحانیون طرفدار 
آیت اهلل خمینی است، آقای خامنه ای است. البته کسانی 
مثل آیت اهلل مشکینی، آقای رفسنجانی، آیت اهلل مهدوی 
کنی و موسوی اردبیلی بودند، ولی هیچ کدام از آنها تجربه  
آقای خامنه ای را به عنوان رئیس جمهور نداشتند و از این 
گذشته، آقای خامنه ای از نظر علمی، به نظر بسیاری از 
کسانی که تخصص دارند، از آقای رفسنجانی و چند تن 

دیگر برتری دارد«. )۹(
2- ایران به ســوی میانه روی: در نظــام تحلیلی 
رســانه های غربــی، آیــت اهلل خامنه ای در نســبت با 
شــخصیت هایی مانند آقایــان خوئینی هــا، کروبی، 

روزنامــه لومونــد در تحلیلــی پــس از 
انتخــاب رهبــری در خــرداد68 نوشــت: 
»نظام ایران با راهپیمایی انبوه عزاداران 
آیت هللا خمینــی و تلگراف های حمایت 
از آیت هللا خامنه ای، تصویری متحد از 
خود بروز داد. به شــکلی کــه هم اکنون، 
ارزیابی موازنــه قوا میان رهبــران ایران، 

برای خارجی ها غیرممکن است«
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