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ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم :ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﺗﻮﺳﻂ
رﻫﺒﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدش را ﮐﺎر ﻧﺪارم ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﯾﺰدی اﺧﯿﺮا ﺣﻤﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن وارد ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮادرش ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ  ۱۲ﺳﺎل اﮔﺮ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﻦ ﻓﻼﮐﺖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ ﭼﻘﺪر در ﻣﻘﺎﺑﻞ
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ .و ﺑﻌﺪ اﺧﯿﺮا ﻫﻢ از ﺷﻮرا ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻓﺮد ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ .در ﮐﻠﯿﭙﯽ از
ﺑﺮادرش ﺟﻮاد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺎش وارد ﻗﻮه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ وارد ﻗﻮه ﺷﺪﻧﺪ
آه از ﻧﻬﺎد ﺣﻮزوﯾﺎن ﺑﺮآﻣﺪ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا رﻫﺒﺮی
اﯾﻦ اﻓﺮاد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺳﻮال ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ درون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮕﻮﻢ  ۳۰ﺳﺎل ﻗﻮه ﻗﻀﺎ درون ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی را
ﻧﭙﺮواﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺜﺎل ﺟﻨﺎب رﺴﯽ و ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زودﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .۱ :رﻫﺒﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه را وارد
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮزه در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ
ﺧﻮﯾﺶ درﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﻮد و وارد ﻓﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ  .۲رﻫﺒﺮی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ای در وﺟﻮدﺷﺎن اﺳﺖ را در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﻮﻫﺮ اﻓﺮاد ﻣﺤﮏ ﺑﺨﻮرد در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﺮوراﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺻﺎدق آﻣﻠﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﻫﺒﺮی را ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب رﺴﯽ رای دادم
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﮏ ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﮔﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی آﯾﻨﺪه ﭘﺮوراﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ از اﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼم ﻋﺬر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ ،وﺟﻮه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺼﯿﺮت و دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﺧﻮن دﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻌﻞ ﺷﺪ« ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
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