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بسمه تعالی

خدمت سرور گرامی حضرت حجت االسالم والمسلمین آقاي حاج سید حسن خمینی دامت برکاته

تحیت ؛  با سالم و

از زمان رحلت جانسوز حضرت امام تاکنون ،بیست و یک مراسم سالگرد و بزرگداشت آن حضرت در چهاردهم خرداد و در 
سال قبل با پایان سخنرانی مقام معظم رهبري و  د و هشت و امسال در حرم مطهربرگزار شده است ، به استثناي سالگرد هشتا

عزیمت زائران محترم از حرم مطهر به اوطان، مالحظه توفیق برگزاري بدون حادثه این مراسم عظیم، خستگی شبانه روزي ماه ها 
حقیر نیز که . بدل می ساختتالش بی وقفه دست اندر کاران ستاد بزرگداشت را به رضایتمندي و شکرگزاري و تبریک م

مسئولیت سنگین ستاد مراسم را عهده دار بودم انشاء اهللا کمتر از سایر عزیزان دغدغه نداشتم در اولین فرصتی که گزارش توفیق 
برگزاري مراسم را خدمت جنابعالی و بیت شریف امام تقدیم می کردم از اینکه یکبار دیگر افتخار خدمتگذاري به نظام و امام و 
زائرین امام را یافتم خداي را شاکر و با رضایتمندي، آثار و فشارهاي روحی ناشی از دغدغه ها و سنگینی مسولیت را که تا ماه ها 

سال گذشته مراسم سالگرد امام به گونه اي برگزار شد که تلخیها و بعضا اسائه . بعد از مراسم رهایم نمی ساخت، تحمل می کردم
اما در پایان مراسم امسال نه تنها شادي . قارن رقابت انتخابات با سالگرد امام تا اندازه اي توجیه پذیر می نمودادبها در آن به بهانه ت

من براي اولین بار با اینکه خدمت به امام و . در چهره هیچکدام از همکاران ما نبود بلکه تالش می شد که با یکدیگر مواجه نشوند
رجیح می دهم، آرزو کردم اي کاش مسئولیت مراسم با من نبود که ما شاهد آن باشیم که در زائرین امام را بر هر چیز دیگر ت

محضر امام و زائران شریفش و در جلوي دیدگان مسئولین محترم نظام و هزاران شخصیت محترم سیاسی و روحانی و لشکري و 
کشور و آن هم در صف نماز جمعه در حالی  کشوري و صدها تن از اندیشمندان و میهمانان خارجی شرکت کننده بیش از چهل

که قریب به اتفاق اعضاي بیت شریف امام در مراسم حضور داشتند به جنابعالی که یادگار امام و نماد شایسته بیت امام هستید آن 
ري دادید و به گرچه جنابعالی در پایان مراسم مرا دلدا. گونه برخورد شود و عرق شرم را بر پیشانی انسان منصف سرازیر نماید

دیگران هم فرمودید که قضیه مهمی نیست و اینگونه مسائل را باید تحمل کرد، اما اجازه دهید که من براي آگاهی بیشتر ملت 
شریف ایران و اعضاي بیت امام و براي رفع شبهاتی که به سرعت بعد از این حادثه توسط برخی محافل دامن زده می شود، مسائل 

حنه تریبون را بازگو کنم و خدا می داند که امسال با تمام وجود آن هم به تاسی از فرمان خداوند و انبیاء و قبل و حوادث پشت ص
ائمه هدي علیهم السالم و پیروي از امام تالش نمودم که مراسم امسال، مراسم وحدت و همدلی باشد و آرزو داشتم چهاردهم 

ا و جدایی ها گرددو همه ي دست اندر کاران ستاد می دانند که در هیچ خرداد نقطه عطفی براي دوري از کدورتها واختالفه
لذا با اصرار اینجانب موضوع . جلسه اي نبود که به اعضاي کمیته هاي فرهنگی، امنیتی و اجرایی به این مسئله ي مهم تاکید نکنم

وحدت به عنوان محور کارهاي فرهنگی و تبلیغاتی قرار گرفت

آغاز سال جدید و شاید در آخر سال گذشته زمزمه هایی شروع شد که ستاد بزرگداشت نمی خواهد مراسم ولی با کمال تاسف از 
امام را برگزار نماید و حتی در هفته ي اول تعطیالت نوروز که مقام معظم رهبري به مشهد مشرف بودند طی تماسی که با جناب 

به ایشان گفتم کارهاي مقدماتی ستاد قبل از عید . ي ستاد سئوال کردندآقاي وحید براي تبریک عید داشتم ایشان نیز از برنامه ها
و از ایشان درخواست نمودم که در اولین فرصت . شروع شده است و ما با قوت کارها را دنبال می کنیم و اصالً نگرانی نداریم

این در حالی بود که بخشی از کارها و . مراجعت پس از تعطیالت، جلسه ي حضوري براي مرور مباحث کالن سالگرد داشته باشیم
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که زمان بیشتري نیاز داشت از قبیل احداث سایبان، تهیه برخی از اقالم مانند مواد غذایی براي زائران شهرستانی واحداث 
جه پارکینگ، بدون در اختیار داشتن بودجه و فقط با تعهد و اعتبار آغاز شد و الزم به ذکر است که تا کنون دو برابر سقف بود

بعد از تعطیالت تماس هاي اینجانب با مسئولین نیروي مقاومت بسیج و سایر . مصوب براي مراسم امسال هزینه و تعهد داشته ایم
نهادهاي عضو ستاد براي هماهنگی جلسات و تعیین خطوط اصلی و سیاستهاي فرهنگی و اجرایی و امنیتی مراسم در سطوح باال 

ین تماسها و تالش به دلیل این که یقین داشتم مراسم امسال بسیار حساس و پر دغدغه است در کنار ا. پیگیري و ادامه داشت
و تماس هاي تلفنی،    چند نوبت و از طرق مختلف. اصرارم بر این بود که مسائل را با دفتر مقام معظم رهبري هماهنگ نمایم
ینان دادم آمادگی ستاد براي برگزاري مراسم بهتر از مسئولین عزیز دفتر از کم و کیف مراسم سئوال فرمودند که به آنان اطم

اما درخواست نمودم که با توجه به دغدغه هاقبل از اینکه جلسات عمومی ستاد برگزار شود، ما مسائل کالن . گذشته فراهم است
دود به ستاد گرفته مراسم را مرور و هماهنگ کنیم تا در شرایط حساس کنونی براي مراسمی بدان حد مهم تصمیمی فردي و یا مح

نشودحضرتعالی نیز چندین نوبت بر همین سیاست تاکید فرمودید

فروردین آقاي وحید و تنی چند از اعضاء دفتر مقام معظم رهبري در جلسه کمیته طرح و برنامه ستاد  سرانجام روز سه شنبه 
شان در جلسات رسمی ستاد براي مراسم سالگرد بزرگداشت در جماران شرکت فرمودند در ابتداء ضمن تشکر ویژه از این که ای
در این جلسه سه موضوع مهم را مطرح کردم که . شکرت کرده اند، اظهار داشتم حضور ایشان دلیل بر اهمیت مراسم امسال است

جمعه، و عبارتند از تعیین وحدت به عنوان شعار و رویکرد اصلی مراسم، برگزاري تنها یک مراسم رسمی بزرگداشت امام و نماز 
صرف نظر کردن از برنامه دعاي کمیل و ندبه در حرم و سخنرانی هاي شب چهاردهم و پانزدهم به دلیل عملیات عمرانی و آماده 
نبودن فضاي داخلی حرم براي جمعیت زیاد؛ پیشنهاد کردم براي اینکه لغو مراسم شبهاي حرم شائبه سیاسی کاري در اذهان جامعه 

ت قبل از نماز جمعه، دو سخنران دیگر، یکی ریاست جمهوري و دیگري جنابعالی داشته باشیمبه وجود نیاورد بهتر اس

پیرو این مقدمه جناب آقاي وحید نیز بر اهمیت مراسم تاکید و عالوه بر ذکر نکات حائز اهمیت در راستاي برگزاري مطلوب 
جلسه رسمی با ارائه   .پیشنهادات مذکور را بیان داشتند مراسم،اظهار لطف مقام معظم رهبري نسبت به اینجانب و موافقت کلی با

نظرات دوستان و جمع بندي حقیر بر مبانی محورهایی که عرض کردم، پایان یافت و بعد از آن بیش از یک ساعت جلسه و 
زارشی مبنی اوال تاکید کردم که هر کس گگفتگوي خصوصی بنده و آقاي وحید به طول انجامید و چند نکته را یاد آور شدم

بر تصمیم ما و ستاد براي برگزار نکردن مراسم داده است، یا غرضی داشته یا اشتباه کرده است و ما شهامت آن را داریم که در 
اما بناي ما بر این است که مراسم قوي تر از گذشته . صورت ضرورت به صراحت اعالم کنیم که نمی توانیم مراسم را برگزار کنیم

که در واقع باید گفت پیش درآمد آن از مناظره شب - م اینکه در شرایط کنونی و جریانات پس از انتخابات دو. برگزار گردد
سیاست ما بر این است که به گونه اي عمل کنیم که مراسم امام نه تنها  - چهاردهم خرداد کلید خورد و متاسفانه تا کنون ادامه دارد

ین فرصت براي کاهش التهابات جامعه استفاده شود از او خواستم که شما انتظارات تشدید کننده ي شرایط موجود نباشد بلکه از ا
مجددا تاکید کردم که با توجه به اینکه مراسم شب هاي حرم تعطیل است و تنها نکته اي که : سوم  .خود را از ستاد بیان نمایید

لی مراسم شب ها، لغو سخنرانی ریاست ممکن است باعث جنجال آفرینی گردد القاي غلط این معنی است که علت تعطی
که آقاي رئیس جمهور یکی از دو سخنران روز چهاردهم خرداد به همراه یادگار امام   لذا پیشنهاد ما این استجمهوري است

خرداد  در حالی که به لحاظ اجتناب ناپذیر بودن لغو مراسم شبانه حرم و طبق روال مراسم سالهاي قبل که در مراسم روز . باشد
نکته چهارم و مهم دیگر که . فقط سخنان آقاي حاج حسن آقا و مقام معظم رهبري بود می توانستیم سخنران دیگري نداشته باشیم
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عرض کردم اینکه یادگار امام در طول سنوات گذشته سخنران قبل از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی بودند اما با توجه به 
ج سید حسن آقاي خمینی نه تنها اصرار به سخنرانی ندارند بلکه تمایل به عدم سخنرانی دارند حساسیت شرایط کشور آقاي حا

ولی در صورتی که سخنرانی نکردن ایشان به هر دلیلی حمل بر جهات سیاسی و منشاءاختالف و برداشت سوء می شود و شما 
ایشان . ه آفرینی و اخالل افراد در برنامه ي ایشان هستیمتاکید بر سخنرانی ایشان دارید باید فکر جدي بشود زیرا ما نگران حادث

پس از تحلیلی از شرایط و جریانات سیاسی کشور بر سه نکته تاکید کردند

نباید تحت هیچ شرایط در مراسم حضور یابند و افراد دیگري را نیز ذکر نمودند که ) که ایشان نام بردند ( اول اینکه افراد خاصی 
استدالل ایشان این بود که حضور بعضی از افراد در مراسم موجب . وند ولی حضور آنان در میان مردم منطقی استنباید دعوت ش

بی نظمی و اخالل می شود

همه باید . دوم اینکه با توجه به شرایط حرم تعطیلی برنامه ي شب ها بالمانع ولی مراسم بزرگداشت و نماز جمعه باید یکی باشد
اري یک مراسم با شکوه باشیم و تاکید خاصی در مورد سخنرانی و یا لغو سخنرانی آقاي رئیس جمهور در متمرکز براي برگز

مراسم چهاردهم خرداد نداشتند

سوم در مورد سخنرانی جنابعالی اظهار داشتند این برنامه طبق روال گذشته باید انجام شود و شرایط امسال با سال گذشته فرق دارد 
قرار بر این شد که در ادامه ي کار نیز جلسات و تماسها ادامه یابد. لط هستیمو ما بر اوضاع مس

بدین ترتیب ستاد با جدیت وارد صحنه شد دستگاه هاي مختلف اجرایی، عملیاتی، امنیتی و فرهنگی پاي کار آمدند و من در 
وحدت تاکید داشتم و بر اساس برنامه ریزي  تمامی جلسات ستاد بر اهمیت و متفاوت بودن مراسم امسال و محور قرار دادن شعار

قرار بر این شد مراسم در ساعت ده و نیم صبح با تالوت قرآن کریم و عزاداري شروع، ساعت یازده تا یازده و نیم سخنرانی 
جنابعالی،  ریاست جمهوري، از ساعت یازده و نیم تا دوازده عزاداري و از ساعت دوازده تا دوازده و بیست و پنج دقیقه سخنرانی

یادآور می شود نماینده ستاد نماز جمعه ي تهران نیز . سپس خطبه ها و نماز جمعه به امامت حضرت آیت اهللا خامنه اي برگزار شود
عضو ستاد بزرگداشت بوده و در جریان امور قرار داشت

ي خود و دولت را به ستاد معرفی فرمایند  به روال هه ساله طی نامه اي از ریاست محترم جمهور درخواست نمودم که نماینده ویژه
که پاسخ این درخواست با تاخیر انجام شد و ابتدا شفاهی سپس در تاریخ سوم خرداد هشتاد و نه جناب آقاي اسفندیار رحیم 

اینده مشایی ریاست محترم دفتر رئیس جمهوري طی نامه اي خطاب به اینجانب جناب آقاي نجار وزیر محترم کشور را به عنوان نم
ي ویژه ي رئیس جمهوري به ستاد معرفی فرمودند اینجانب جلسه ستاد را سریعاً در حرم با حضور ایشان تشکیل دادیم و گروه 
هاي مختلف گزارشات الزم را ارائه دادند و انصاف اینست که جناب آقاي نجار قبل از مسئولیت نمایندگی ویژه دولت در ستاد 

ات الزم را به استانداران و کمیته ي امنیت صادر کرده بودند و با توجه به مسئولیت جدید همت ،از جایگاه وزارت کشور دستور
چند تن از معاونین عمرانی،امنیتی،اجتماعی، حوادث غیر مترقبه وزارت کشور . ایشان مضاعف و با تمام قدرت وارد صحنه شدند

ابعالی گزارش دادم که همه ي کارهاي اجرایی و امنیتی و فرهنگی چندین نوبت نیز به جن. را مامور هماهنگی برنامه ریزي نمودند
در مسیر خوبی جریان دارد و نگرانی نیست
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در طول بیست سال گذشته روال بر این بود که مسائل و برنامه کالن مراسم را اینجانب در مصاحبه مطبوعاتی اعالم کنم و پس از 
ستاد خبري و روابط عمومی ستاد مرکزي نیز در زمان مقرر شروع . الع مردم برسانندآن معاونین و روساي کمیته ها برنامه را به اط

در ریاست سازمان صداو سیما جلسه ي مفصلی هم با آقاي عاطفی نماینده محترم جناب آقاي مهندس ضرغامی به کار کرده بود
آغاز شود متاسفانه مصاحبه ي مطبوعاتی بعضی از  جماران داشتیم و مقرر گردید اعالن برنامه ها با مصاحبه مطبوعاتی اینجانب

عزیزان پر تالش ستاد بزرگداشت که تحت عنوان قرارگاه شهید فهمیده دو سه روز قبل از مصاحبه ي اینجانب به گونه اي در 
رگداشت رسانه ها مطرح شد که همه ي مسئولیت هاي مراسم و تشکیل کارگروه ها به سازمان یا ارگان دیگري غیر از ستادبز

البته اینجانب در صداقت آن برادر . و مهم تر این که ساعت شروع مراسم یازده صبح اعالم گردید! محول شده است) س(امام
خرداد مصاحبه  تا اینکه روز سه شنبه . عزیز شکی ندارم به دوستان اعالم نمودم این موضوع از روي غفلت به وجود آمده است

و جناب آقاي . ن و رسانه ملی انجام دادم و تفصیل مباحث فرهنگی ، امنیتی واجرایی بیان شدي مطبوعاتی با حضور خبرنگارا
ضرغامی با اظهار تعجب از بعضی مصاحبه هاي دیگران تاکید بر اینکه محور اطالع رسانی مراسم با ستاد بزرگداشت و اینجانب 

عضی از شبکه ها با صداي اینجانب کلیات برنامه مراسم روز ولذا از ساعت نوزده تا پایان اخبار شامگاهی و در ب  تاکید داشت
ساعت ده و سی دقیقه صبح پس از قرآن و عزاداري سخنرانی ریاست جمهوري و : چهاردهم خرداد خصوصا اعالن شروع مراسم

معه بارها پخس و پس از برنامه عزاداري مجدد ،سخنرانی جنابعالی و پس از آن خطبه هاي رهبر معظم انقالب و اقامه ي نماز ج
عالوه بر آن نیز بعضی از شبکه ها به طور جداگانه مصاحبه داشتند و شب چهاردهم خرداد نیز اینجانب . اطالع رسانی گردید

برنامه ي مراسم را اعالم نمودم و عالوه بر همه ي اینها طی یک هفته در  بعنوان دبیر ستاد بزرگداشت در خبر سراسري ساعت 
هاي رسمی ستاد که در صفحه اول روزنامه ها به چاپ رسید دقیقا برنامه ها اعالم گردیدتمامی اطالعیه 

به جز امسال اصال سابقه نداشته است که هیچ مسئولی پیرامون برنامه ي رسمی مراسم حرم جز برنامه ي اعالم شده ي ستاد خبر 
اطالعیه ستاد لیغات اسالمی خارج از برنامه هادیگري منتشر نماید و هیچ یک از دستگاه ها و حتی شوراي هماهنگی تب

در یکی از جلسات اصلی ستاد که با حضور وزیر محترم کشور برگزار گردید دو نکته قابل تأمل پیش آمد اول . اطالعیه نمی دادند
آن هم با نام سید  اینکه بعضی از عزیزان سخنران اصلی قبل از خطبه را ریاست جمهور و سخنرانی جنابعالی را بعنوان خیرمقدم

و جناب آقاي افشار نیز بعنوان معاون کمیته فرهنگی و اطالع رسانی مسائلی بیان داشتند در حالیکه . حسن مصطفوي یاد کردند
معاونت فرهنگی ستاد در جلسه حضور داشتند و گزارش جامعی از برنامه هاي مختلف تبلیغی و فرهنگی ستاد ارائه نمودند که به 

در آن جلسه مطلع شدیم یک کمیته تحت .ب تذکر دادم که باید وحدت رویه در اطالع رسانی به مردم حفظ شودناچار اینجان
متعاقب این جلسه متاسفانه رئیس !شکل گرفته است  عنوان فرهنگی و اطالع رسانی جدید خارج از مجموعه ستاد مرکزي مراسم

دند که نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقالب و خیر مقدم توسط سید ستاد نماز جمعه تهران مصاحبه اي با این مضمون انجام دا
با اینکه در جلسه حضوري به ایشان اعتراض نمودم . حسن مصطفوي خمینی و سخنرانی قبل از خطبه ها رئیس جمهور خواهد بود

ستاد نماز جمعه تکرار همان و درخواست شد که ستاد نماز جمعه بگونه ایی موضوع را اصالح نمایند ولی پیامک هاي ارسالی 
و تنها دلیل این مطلب را حفظ شان ریاست جمهوري و رسوم دیپلماسی می دانستند و مسایل و گفتگوهاي زیاد انجام . مصاحبه بود

( خرداد با جناب آقاي وحید تا روز  //شد که از بیان آنها صرف نظر می کنم شایان ذکر است از دیدار روز سه شنبه 
را نیافتم و بهر دلیلی توفیق جلسه مشترك و تماس با ایشان) رغم تاکید در جلسه قبلی مبنی تداوم هماهنگی ها و تماس ها علی 

که قطعا مصلحت بوده است از هماهنگی بیشتر و انتقال بعضی دغدغه ها محروم گردیدیم
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مود،و براي اطالع و هماهنگی در محل دفتر مقام توزیع کارت دعوت از میهمانان را آغاز ن //ستاد بزرگداشت از روز 
معظم رهبري با حضور برخی مسئولین دفتر ،سیاست توزیع کارت ها و نحوه صدور کارت براي افراد حقیقی و حقوقی ارائه شد و 

جنابعالی بهتر و . نمودند  کارت ها متعجب و اعالم خرسندي   دوستان دفتر از برنامه ریزي و نظم و دقت و دسته بندي گیرندگان
می دانیدکه کارت مالقات با کد خاص بگونه اي در سیستم کامپیوتر پیاده و تحویل گیرندگان می شود که هر کدام از آنها قابل 

با سپاه   اول و دوم   مسولیت امنیت حلقه هاي  پیگیري است ضمنا الزم به ذکر است که در برنامه مصوب کمیته امنیت و ترافیک
و زیرانداز به عهده ستاد   و راهنمایی و انتظامات داخلی مراسم و تنظیم صفوف و توزیع مهر. و حلقه سوم با نیروي انتظامی است 

به تعداد اندك در ارتباط با    و تنها نیروي تشریفات ستاد بزرگداشت. نماز جمعه تهران با همکاري نیروي مقاومت بسیج بوده است
ان خارجی و سفرا با آنها همکاري می نمایند و ستاد مسولین در رابطه با کنترل ورود با کنترل ورود و خروج افراد هدایت میهمان

در مراسم ندارد

خرداد بسیاري از دوستان از بعضی مسایل احتمالی نگران بودند و اظهار می داشتند  علیرغم اینکه در یکی دو هفته مانده به روز 
ار است که نگذارند جنابعالی سخنرانی کنید ولی اینجانب با خوش بینی و بر اساس روال و روابطی که در طول که دستهایی در ک

بیست سال گذشته در ستاد حاکم بوده است و بر اساس توافق ها و هماهنگی هایی که در باالترین سطوح با نهاد هاي مرجع و 
و جنابعالی نیز که یکی دو نوبت از . ا اطمینان می دادم که چنین نخواهد شدنماینده ویژه دولت و توافق هاي ستاد داشتیم به آنه

فضاي عمومی سئوال فرمودید اظهار داشتم که هیچ دلیل موجهی بر کار شکنی نمی بینم و بسیار از مواردیکه ذکر شد و بسیار از 
که مهمترین مراسم  - و اکنون نیز نمی گنجد – زیرا در باورم نمی گنجید. موارد دیگر را حمل بر اتفاق و غیر عمدي تلقی کردم

نظام اسالمی به نام امام و در سالروز رحلت آن حضرت با حضور عالیترین مقامات نظام و اعضاي بیت شریف امام به عنوان 
و بیت امام  صاحبان عزا در مسیري غیر از نمایش عظمت اقتدار مردمی و وحدت و وفاداري مردم به آرمانهاي امام و تجلیل از امام

و بیعت با رهبري هزینه شود بخصوص اینکه امسال توافق و اعالم شده بود که مراسم ،مراسم نمایش وحدت و اقتدار مردمی نظام 
باشد و تمام دستگاه هاي مسئول مسائل مختلف مراسم نیز عضو ستاد بوده و متعهد به اجرا و تعقیب همین هدف بوده اند

و ساعت   جمهور چند روز قبل با آقاي جوادي معاونت فرهنگی حرم جلسه هماهنگی براي تعیینتیم تشریفات آقاي رئیس 
و اینجانب موکدا از آقاي جوادي خواستم که به آقایان اعالم . خرداد و ایراد سخنرانی داشتند صبح روز  حضور ایشان در 

به مدت نیم ساعت پیش بینی و  راس ساعت    يسخنرانی ریاست محترم جمهور  کند که طبق برنامه مصوب ستاد مرکزي
برنامه ریزي شده است

و اسامی آنها براي ورود به    نهایی شد  با توافق قبلی لیست مجریان و قاري قرآن و مداحان نیز در کمیته هاي ستاد  از سوي دیگر
بح روز چهارده خرداد که طبق توافق قبلی می لیکن قضیه اصلی از اینجا آغاز شد که ص. ارائه گردید  جایگاه به مسئولین ذیربط

صبح گروه هایی به صحن وارد می شوند و مستقر می    صبح صحن مراسم بروي مردم باز شود ازحدود بایست از ساعت 
 متاسفانه آقاي جوادي که بیست سال بعنوان رکن اصلی هماهنگی و ارتباط مجریان و مداحان مراسم بوده و حضور فعال در!گردند

پشت داربست ها منتظر ورود بودند و در نهایت با پیگیري اینجانب آقاي  /صبح تا حدود  جایگاه داشتند از ساعت 
جوادي و قاري قرآن و مداح تعیین شده از سوي ستاد برگزاري مراسم که از افراد شناخته شده و فارغ از گرایش هاي حساسیت 

مجري ستاد اجازه ورود نیافت و این در حالیست که قاري و مجري   ورود یافتند و البتهاجازه برانگیز بودند حدود ساعت 
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و مداحان تعیین شده از طرف ستاد نماز جمعه از قبل در جایگاه حضور داشتند فقط یکی از مداحان آنان به اشتباه از مسیري دیگر 
به محل پارکینگ زائران استانی راه یافته بود

حضور داشته  همه ما منتظر بودیم که آقاي رئیس جمهور قبل از ساعت . صبح آغاز شد /کمی تاخیر از  برنامه مراسم با
دقیقه از زمان مقرر دقیقه به محل مراسم رسیدند و به جایگاه سخنرانی رفتند با اینکه  /باشند نهایتا ایشان حدود ساعت 

براي اینکه مشکلی در برنامه پیش نیاید ما برنامه عزاداري بین دو سخنرانی را حذف تاخیر بوجود آمد به دوستان نماز جمعه گفتم 
سخنرانی را     تا ساعت  می توانند)حتی بیش از نیم ساعت که در برنامه پیش بینی شده بود(می کنیم و آقاي رئیس جمهور 

در پشت پرده تریبون  دقیقه قبل از ساعت  د حقیر سخنرانی ایشان شروع ش. ادامه دهند ، بعد از ایشان سخنرانی جنابعالی بود
مجري مراسم عرض کردم که یادداشت بدهید سخنرانی تا ساعت   و به  به جناب آقاي شیرمردي رئیس ستاد نماز جمعه تهران

  می باشد و شما فت تا دو سه دقیقه یادداشت از طریق مجري به ایشان داده شد ولی سخنرانی ادامه یا. دقیقه دیگر زمان دارید
مجددا از مجري درخواست کردم بنویسد که وقت شما گذشته است باز سخنرانی ادامه یافت اینجانب محترمانه و در  بعد از 

به ایشان عرض کردم وقت شما تمام است اعتنا نفرمودند) هنگام تکبیر مردم(زمانیکه فرصتی پیش آمد 




نجار افتاد که ایشان علی رغم عمل جراحی سینوس ها و شرایط خاص بعد از عمل در  پشت پرده نگاهم به نوشته جناب آقاي

با این !!"ادامه بدهید /جناب آقاي رییس جمهور سخنرانی خود را تا ساعت "جایگاه حضور داشتند که مرقوم می نمودند 
دداشت جناب آقاي نجار را از سمت راست توصیف یقین کردم که بناست نگذارند جنابعالی سخنرانی کنید همزمان که مجري یا

روي تریبون نهاد اینجانب از سمت چپ نامه را برداشتم و برگشتم به جناب آقاي نجار اعتراض کردم که شما چه هدفی از این 
به آقاي  آیا این کار به وحدت جامعه کمک می کند ؟ برگشتم کنار تریبون. کار دارید آیا این احترام به امام و دودمان امام است

  با اخالق خاص خود جلوي انظار عمومی و رسانه ها   رئیس جمهور دو سه نوبت عرض کردم وقت شما تمام است که ایشان
و اظهار داشتند برو شما چکاره اید و به سخنان خود ادامه دادند حجم یادداشت باقی مانده سخنرانی ایشان حاکی از . تندي نمودند

ادامه می دهند /  آن بود که تا حدود

اینجانب از جهت اطالع وضعیت پیش آمده به جنابعالی به اطاق مجاور آمدم دریافتم که مقام معظم رهبري و روساي قوا و چند 
مقام معظم رهبري، به آقاي   تن از شخصیت هاي روحانی و سیاسی کشور حضور دارند پس از عرض ادب و ارادت خدمت

برنامه هاي اعالم شده بناست که اقاي رئیس جمهور تا زمان نماز به سخنان خود ادامه دهند،  برخالف انتظار و   وحید عرض کردم
اظهار داشتند که با تذکر من قضیه حل نمی شود، به ناچار خدمت مقام معظم رهبري و در حضور میهمانان عرض کردم که ظاهرا 

حتما باید ایشان    براي چه؟": ایشان با قاطعیت فرمودندبنابر اینست که نگذارند آقاي حاج سید حسن آقا سخنرانی کنند که 
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تا آنجا که من می دانم پس از این مطلب نیز جنابعالی درخواست نمودید که با توجه به ضیق وقت سخنرانی . "سخنرانی کنند
الصه بعد از این ماجراها خ. نکنید که معظم له بر سخنرانی شما تاکید و به جناب آقاي وحید نیز در این رابطه سفارشی داشته اند

به سخنرانی ادامه داده و با کمال تأسف در پایان سخنرانی خویش این مطلب  /جناب آقاي رئیس جمهور تا حدود ساعت 
جاي ! اینک توجه شما را به سخنان رهبري جلب می کنم: اعالم می نمایند که) که اعالن آن شأن و وظیفه مجري برنامه است (را 

پس از سخنرانی نیز اینجانب را مورد خطاب و عتاب قرار داده که شما چکاره اید و به چه حقی به من یادداشت می  تعجب اینکه
میلیون راي دارند کسی حق محدود  و جناب آقاي نجار نیز با تکیه بر اینکه ایشان . دهید من رئیس جمهور این ملت هستم

حال چه کسی است که نداند در تمام دنیا و در تمام مناسبت هاي رسمی . ندکردن سخنرانی وي را ندارد مطالبی را بیان کرد
داخلی و بین المللی تنظیم برنامه یک همایش و تعیین وقت سخنرانی و لو باالترین مقام ،تابع برنامه ریزي قبلی توسط نهاد مسئول 

یا پایان برنامه را طی یادداشت به سخنران یاد آور می  همایش است و براي رعایت نظم برنامه ها، آخرین زمان باقیمانده از برنامه و
شوند



و این نه تنها برخالف اخالق دیپلماسی و نادیده گرفتن شأن سخنران نیست بلکه نشاندهنده نظم برنامه و شأن شرکت کنندگان در 
رجسته سیره امام خمینی است که آن است خصوصا آنکه نظم یکی از سفارشات موکد اسالم و وصایاي امیر مومنان و از نکات ب

این مراسم بیاد او و در حرم او آنهم با اعالنهاي مکرر قبلی برنامه ها بوده است و رعایت حدود تعهدات و مقرارات ،از مجریان 
 و شأن مردم بزرگواري که در آن گرماي ظهر در صحن و اطراف آن حضور داشتند. عالی قانون بیش از دیگران مورد انتظار است

ایجاب می کرد که مسئولین برنامه، نظم آنچه را که بر اساس آن مردم را دعوت کرده بودند رعایت کنند

اصوال در کشور ما رسم است که در یک همایش ملی، اسالمی یک شخصیت واال در افتتاحیه و یک شخصیت واالتر در اختتامیه 
رانی کنند پس ضرورتی ندارد که افراد براي اثبات شان و دیپلماسی و شخصیت یا شخصیت هاي دیگر در بین افتتاح و اختتام سخن

استفاده کنند و همین امر بستر تشدید     خود از هر طریق و هر وسیله ولو با نقض همه برنامه ریزیهاي انجام یافته و تغییر برنامه ها
آن صحنه هاي دور از انتظار در برنامه بعد را فراهم سازد

ن و آداب است آیا اخالق اسالمی و آداب جمعی و ایرانی ایجاب نمی کرد که در این جلسه که بمناسبت اگر بحث رعایت شئو
سالگرد رحلت امام برگزار شده است جناب آقاي رییس جمهور براي یکبار و در حد یک جمله کوتاه به صاحبان اصلی عزا 

حاضر بودند تسلیت بگوید؟ آیا فقط باید شأن ایشان حفظ شود دراین مراسم که اهل بیت امام هستند و اکثریت آنها در این جلسه 
آنهم به بهاي برهم زدن برنامه هاي دیگر و نظم آن و بی حرمتی به شئون دیگران

اکنون با توجه به این گزارش اجمالی که در آن از ذکر ناگفته هاي دیگري که مکتوب نمودن آنرا صالح نمی دانم چند نکته 
را عرض می کنمحائز اهمیت دیگر 
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-  آیا چنین مراسم با عظمت و با شکوهی که ثمره عشق مردم به امام و تالش شبانه روزي هزاران نفر در ستادهاي مرکزي و
استانی بوده است و می بایست نماد وحدت و همدلی همگان باشد و به نام امام و والیت و نمازجمعه مزین شده است 

دنبال آن حرمت شکنی ها بود؟و کدام دستاورد مهم دیگر این مراسم است که بتواند سزاوار یک چنین بداخالقی ها و به 
  جبران کننده سنت زشتی باشد که با کمال تأسف عده اي آنرا در زمان سخنرانی بعد از شما رقم زدند

-  سازمان نیروي مقاومت می دانید که عهده دار ثبت نام زائران سراسر کشور و استان تهران و اعزام و اسکان و تغذیه آنان
بسیج بوده است و من سوگند می خورم که اکثریت قریب به اتفاق آنان که سالهاست این مسئولیت سنگین را به 
شایستگی انجام داده اند مشتاق شنیدن سخنان و دیدن چهره شما بوده اند لذا با اطمینان می گویم نه بسیجیان عزیز و نه 

این رفتار ناپسند گروه خودسر زائر نما نبوده اند و ساحت امام دوستان از این گونه زائران محترم هیچکدام راضی به 
اعمال منزه است و باید خون دل خورد و دم فرو بست

-  جنابعالی می دانید دهها هزار نفر نیروي امنیتی و اطالعاتی و انتظامی عاشقانه در این مراسم خدمت می نمایند و علیرغم
رگ، مراسم سالگرد امام بیاري خداوند با هیچ حادثه سوء امنیتی مواجه نبوده است و امسال نیز تهدیدات و خطرات بز

نظم خاصی در تعیین حلقه هاي امنیتی و اجراي ترافیک و راهنمایی زائران برقرار بود اما چه شد که در صحن اصلی 
ند که تصویر نادرستی از عملکرد نیروها مراسم که بیشترین دغدغه نظم و آرامش وجود داشت گروهی به خود اجازه ده

اینکه به جنابعالی یا اهل بیت امام اهانت شود یک بحث مهم است اما اینکه در مقابل . در اذهان عمومی برجاي بماند
آیا این زنگ خطري . دیدگان جهانیان ناتوانی نیروها در ایجاد نظم و آرامش به نمایش درآید بحث مهم دیگري است

م و اعتبار نظام نیست؟ آیا بعد از این، مراسم ملی و اسالمی و وحدت بخش ما رو به سردي و تعطیلی نمی براي کل نظا
گذارد؟

در حوادث یکسال اخیر . اگر مسئولیت این گروه اندك را کسی به عهده نمی گیرد چرا از شناسایی آنان واهمه می شود
ناسایی و دستگیر شده اند اما این گروه که بدون نقاب و در فاصله بسیاري از افراد از طریق تصاویر تلفن همراه و غیره ش

دو متري دهها دوربین پر قدرت و فیلم برداري صداو سیما و خبرنگاران بودند و از اول تا آخر سخنرانی جنابعالی جست 
قابل شناسایی دند ،و خیز و هیاهو می کردند و برنامه اي بدین عظمت را در بیش انظار جهانیان آنگونه مشوه جلوه دا

نیستند؟

پس خودشان ( "ستاد کارت ها را توزیع می کند"بحث بسیار مضحک و شرم آوري را بعضی ها طرح کرده اند که 
آري ستاد کارت میهمانان را صادر و توزیع می کند اما آیا اینها با کارت ستاد آمده اند؟ در این صورت )! جوابگو باشند

داراي کد رهگیري و با نام افراد و ارگانهاست چه خوب است که این گروه چند صد نفري را چون تمام کارتهاي ستاد 
در هر حال نیروهاي اطالعاتی کشور نباید از کنار این قضیه . شناسایی و با اسم و رسم و تصویر به مردم معرفی کنند

براحتی بگذرند

-  چرا من دو روز به مراسم و خصوصا روز شاید براي جنابعالی و بعضی افراد دیگر تعجب آور بود که  خرداد اینقدر
تاکید داشتم که براساس برنامه اعالم شده ستاد عمل شود و نظم برنامه بهم نخورد و رئیس جمهور فرصت سخنرانی براي 

اله مراسم س زیرا برنامه هاي فراوان حسینیه جماران در حساسترین شرایط انقالب در زمان امام و تجربه . شما بگذارد
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که بصورت مطلوب برگزار شده بود بما آموخته بود که هرگونه بی نظمی در برنامه ها و لغو و تغییر آنها خصوصا با توجه 
پر واضح است ستادي که بیست سال برنامه ریز مراسم بوده و همگان به . به حسیاسیتهاي کنونی التهاب آور خواهد شد

مورد خدشه و تخریب قرار گیرد و ثانیا   د اجازه دهد که یکی از سه برنامه اصلی آنتصمیمات آن احترام گذاشته اند نبای
براي من که از بدو ورود امام به ایران عزیز در خدمت و کنار امام بوده ام و شما و برادران عزیزتان حضرات حجج اسالم 

م یافته ام که آن مرد الهی و عارف واصل آقاي سید یاسر خمینی و آقاي سید علی خمینی را همواره در آغوش پر مهر اما
و حکیم دوراندیش شما را از دل و جان دوست می داشت و لحظه اي نگاه پر عطوفت و دعاي خیرش از شما دور نمی 
گردید و از دید ما و نزدیکان امام در همان زمان با توجه به پیش بینیها و هشدارهایی که امام نسبت به قوي بودن احتمال 

اي ناروا نسبت به یادگار و منسوبین پس از مرگ خود داشته اند و با علم به اینکه این محبت و عالقه که در برخورده
انظار و حتی در نوشته ها ابراز می شد تنها به دلیل علقه نسبی نبوده است بلکه تذکري عالمانه براي دوران بعد و آیندگان 

حال .مام همت خود را صرف جلوگیري از برنامه سخنرانی شما نمایند بسیار سنگین و ناباورانه بود که عده اي ت. است
سوال اساسی این است که دست آورد این کار براي نظام چیست؟ آیا این هنر نظام است که ما مراسمی را برپا کنیم و 

ی که عرض کردم و صدها هزار جمعیت را از سراسر کشور و از برخی نقاط دنیا در حرم فرابخوانیم اما بواسطه زمینه های
به گونه اي تفسیر و حتی با کمال تأسف در برخی روزنامه هاي رسمی تحلیل   بدنبال آن عملکرد جاهالنه عده اي قلیل

در حالیکه من با تمام وجود می گویم که نزدیک ترین، دلسوزترین ! شود که اهل بیت امام هم جزء مخالفین هستند؟
و به قانون اساسی شما می باشید نه مدعیان طماع دروغگو، نه آنها که کمر به    ،به مردمافراد به امام، به نظام، به والیت 

هدم همه ارزش ها و و دست آوردها و داشته هاي انقالب بسته اند و برایشان وحدت و اخالق و انسانیت معنایی ندارد و 
براي پاك کردن این لکه ننگ تاریخی شده است به هر ترفندي   اکنون که انزجار عمومی از این حرمت شکنی فراگیر

بگذرم و این گزارش دردآلود را با نوشتن شعري از امام خمینی که مضمون آن دعا در حق پدر .دست می زنند 
خود را تسلی    بزرگوارتان و مادر مکرمه و شما و اخوان معظم است، خاطر ماالمال از غم و شکایت و اندوه و اعتراض

بخشم

مرور این شعر زخم دلتان را التیام بخشد  رم امام و دعایش باانشاء اهللا نفس گ

که حمیدش نگاهدار بود    /   احمد است از محمد مختار

فاطر آسمانش یار بود  /فاطی از عرش بطن فاطمه است 

حسنش یار پایدار بود/ حسن این میوه درخت حسن 

سرٌ احسان ورا نثار بود  /  یاسر از ال پاك سبطین است

علی عالیش شعار بود/   لی از بوستان آل علی استع

شافع جمله هشت و چار بودپنج تن از سالله احمد

(دیوان اشعار امام خمینی( 
محمد علی انصاري
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