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سرآغاز
ارزيابي شخصيت علمي و سياسي آيت اهللا منتظري و بررسي مواضع و 
عملكرد وى در سال هاي پس از انقالب و به ويژه براي نسلى كه مستقيما 
در جريان حوادث مربوط عزل ايشان توسط امام(ره) نبوده است و امروز به 
يكباره با موضع گيري هاي متفاوتي درباره اين شخصيت جنجال برانگيز 
برخى جريان  اينكه  بويژه  امرى ضرورى است.  انقالب مواجه مي شوند؛ 
هاى سوءاستفاده گر و منفعت طلب كه چهره واقعى خود را در حوادث 
فتنه گون پس از انتخابات بوضوح نشان دادند، با تحريف آشكار تاريخ نه 
از هر فرصتى براى بهره بردارى هاى  تا  انقالب، قصد دارند  چندان دور 
سياسى خود استفاده كنند و مطامع كثيف خود را مطالبه كنند، تا جائى 
كه حتى پس از رحلت آيت اهللا منتظرى، قصد داشتند تا از جنازه وى نيز 

در جهت منافع سياسى خود بهره گيرند.
چه بسيار شخصيت ها و جريان هايى كه تا سال ها پيش آنچنان در نقد 
و حمله به آيت اهللا منتظرى افراط مى كردند كه حتى قصد داشتند تا با 
بولدوزر خانه وى را خراب كنند و يا در نامه هايى آتشين، وى را قاتل امام 
مى خواندند، اما امروز در پس تغيير و استحاله سياسى، بر سر نعش آيت 

اهللا نشستند و گريه كردند و او را آيت اهللا مظلوم خواندند. 
تا اختالف  اقدامى مشكوك و خطرناك قصد دارند  همين جريان ها در 
دو  بين  فقهى  اختالف  تا سرحد  را  منتظرى  اهللا  آيت  با  امام(ره)  عميق 
مرجع تقليد، تقليل دهند تا از بستر اين تحريف آشكار و گل آلود كردن 

آب، صيد نامشروع خود را به تور كشند.
اينان آنچنان فضا را غبارآلود كرده اند كه ترس آن مى رود كه نه تنها 
امر بر نسل سومى ها مشتبه شود، بلكه نسل اولى ها و دومى ها هم كه 
آن روزهاى تلخ را به چشم خود ديده و با پوست و گوشتشان آنرا لمس 
كرده اند، تحت تاثير تبليغات اغواگرانه و مظلوم نمايانه حضرات، آن روزها 

را فراموش كنند.
نسل نوپاى ما بايد بداند كه در اواخر عمر بنيانگذار كبير انقالب اسالمى 
چه اتفاقاتى افتاد كه آن پير فرزانه و آن روح خدائى مرگش را از خدا طلب 
كرد و نقش برخى افراد و جريان ها و بويژه قائم مقام معزول رهبرى در آن 

زمان، در وقوع اين رويداد تلخ به چه ميزان بوده است.  
جوانان ما بايد بدانند كه چه بر سر آيت اهللا العظمى منتظرى، قائم مقام 
رهبرى و حاصل عمر امام(ره) رفت كه رهبر كبير انقالب با دلى خونين، او 

را شيخى ساده لوح خواند و از ورود به سياست منعش كرد...
 آنچه در پي آمده است، تالشى است هر چند مختصر درباره رخدادهاي 
مربوط به زندگي سياسي آيت اهللا منتظري و تحليل و بررسي شخصيت 
و عملكرد وى در دو سال پايانى حيات پربركت امام خمينى(ره)  تا سال 

76.آيت اهللا منتظرى از تولد تا پيروزي انقالب 
هجري   1301 سال  در  منتظري  علي  حاج  فرزند  منتظري  حسينعلي 
شمسي در شهر نجف آباد اصفهان متولد شد. او از سن 7-6 سالگي شروع 
به تحصيل مقدمات ادبيات عرب كرد و در 12 سالگي وارد حوزه علميه 
آشنايي  از  پس  و  رفت  قم  علميه  به حوزه  سالگي  در 19  اصفهان شد. 
ايشان  را در كنار  اكثر مباحث حوزوي  استاد شهيد مرتضي مطهري،  با 
فراگرفت. اساتيد بزرگوار وي، رجال نامدار و فقهاي بزرگي چون آيت اهللا 
سيدمحمد يزدي معروف به محقق داماد، آيت اهللا حجت تبريزي، آيت اهللا 
بروجردي و امام خميني(ره) بودند كه مباحث گوناگوني چون اصول فقه، 

فقه و فلسفه را تدريس مي كردند. 
آيت اهللا منتظري در طي اين سال ها به مجتهد و فقيهي مسلم تبديل شد 

و آثار متعددي را به رشته تحرير درآورد كه اهم آنها عبارتند از: 
1. نهايه االصول (تقريرات درس خارج اصول فقه آيت اهللا بروجردي)

اهللا  آيت  صاله  درس  (تقدير  المسافر  و  الجمعه  صاله  في  البدرالزاهر   .2
بروجردي)

3. كتاب الحدود (فقه استداللي)
4. كتاب الخمس و االنفال (فقه استداللي)

5. كتاب الزكاه (فقه استداللي)
6. دراسات في واليه الفقيه و فقه الدوله االسالميه (جلد 4)

7. الغصب و االجاره و الوصيه (چاپ نشده)
8. رساله توضيح المسائل

هر چند بعضي از كتابهاي فوق الذكر هنوز چاپ نشده اند و برخي نيز در 
سال هاي پس از انقالب اسالمي نشر يافته اند، اما بي شك وي در سال 
هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي هم فقيهي مبرز و مدرسي موفق بود 
به گونه اي كه در همان سال ها حضرت امام، فقه ايشان را سنگين از 
فقه بسياري از بزرگان قم مي دانست و بعدا نيز براي وي، عنوان فقيه 

عاليقدر را به كار بردند.
در طي مبارزات علما عليه رژيم شاه، آيت اهللا منتظري  يكي از برجسته 
از شروع  ترين چهره هاي روحانيون به حساب مي آمد و به ويژه پس 
در  و جدي  پرتحرك  نيروهاي  از  از  يكي  امام خمينى(ره)، وي  مبازات 
ميان مدرسان شناخته شده حوزه علميه قم بود كه به دفاع همه جانبه 

از نهضت ايشان پرداخت. 
پس از تبعيد امام به خارج، وي به عنوان نماينده تام االختيار امام خميني 
در ايران به همراه ديگران كار سازماندهي و هدايت مبارزه با رژيم شاه 
را بر عهده داشت و در اين را ه چندين بار دستگير و سال ها در تبعيد 

و حبس به سر برد. 
در سال 57 و پس از آزادي از زندان، نقش آيت اهللا منتظري به ويژه در 
جريان تحصن علما در دانشگاه تهران و اعتراض به مخالفت دولت وقت با 

ورود امام به كشور بسيار برجسته بود.
از پيروزي انقالب تا قائم مقامي رهبري

شأن علمي و فقهي و نيز سابقه مبارزه سياسي و همراهي آقاي منتظري 
با امام ايجاب مي كرد كه وي در باالترين مراكز تصميم گيري حضور يابد 
و به همين دليل در شوراي انقالب كه به دستور امام تشكيل شده بود، 
عضويت يافت و در كنار چهره هايي چون شهيد بهشتي و شهيد مطهري، 
به عنوان بازوي مشورتي حضرت امام و در مواقعي تصميم گير و تصميم 

ساز، در خدمت انقالب اسالمى قرار گرفت. 
پس از برگزاري رفراندوم جمهوري اسالمي، ضرورت نوشتن قانون اساسي 
به صورت جدي مطرح شد و آيت اهللا منتظري نيز از سوي مردم تران 
و  اساسي  قانون  تدوين كننده  برجسته مجلس خبرگان  به عنوان عضو 
سپس از سوي اعضاي مجلس خبرگان به عنوان رئيس مجلس خبرگان 
بر  مديريت مجلس خبرنگان  و  رياست  در عمل  هر چند  برگزيده شد. 
عهده شهيد بهشتي قرار داشت اما انكار نمي توان كرد كه شأن و منزلت 
آقاي منتظري در ميان اكثريت علما و روحانيون به اندازه اى بود كه ولو 

به صورت ظاهري، او را  به عنوان رئيس مجلس برگزينند.
مجلس  در  فقيه  واليت  بحث  شدن  مطرح  دوره،  اين  مهم  مسائل  از 
خبرگان بود كه جنجال هاي مطبوعاتي و سياسي فراواني را به همراه 
داشت. با اين كه از سال 42 به بعد، هميشه بحث واليت فقيه به عنوان 
مبناي تئوريك حكومت ديني، مطرح بود و حضرت امام به ويرژه در سال 
47 به شكل گسترده اي بحث واليت فقيه را ارائه كردند، اما به هنگام 
مطرح شدن اين بحث در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، تمامي 
گروه هاي ماركسيستي و چپ، منافقين و ليبرال ها، ملي گراها و الئيك 
ها و .... در نشريات خود به انتقاد و اعتراض برخاستند و تالش كردند كه 
اين اصل در قانون اساسي نباشد، اما به دليل حمايت قاطع حضرت امام 
از اين اصل و اقدام چهره هايي چون آيت اهللا منتظري و شهيد بهشتي 
در مجلس خبرگان،بر اين  فضاي غيرديني فائق آمده و اصل واليت فقيه 
در قانون اساسي گنجانده شد و سپس در رفراندوم قانون اساسى به تاييد 
مشروطه  دوران  مشابه  ماجرايي  شكل  بدين  و  رسيد  ايران  ملت  قاطع 

تكرار نشد. 
نكته ديگر آن كه نحوه گزينش ولي فقيه در جمهوري اسالمي و آنچه در 
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قانون اساسي آمده است (انتخاب دو مرحله اي فقيه از سوي خبرگان) 
دقيقا همان ديدگاهي است كه در كتاب فقهي آيت اهللا منتظري درباره 

واليت فقيه آمده است.
امامت جمعه تهران و قم

يزدي،  بازرگان،  چون  هايي  چهره  آمدن  كار  روي  با  و   58 درسال 
و خط  انقالبي  نيروهاي  برخي  موقت،  دولت  در  امثالهم  و  اميرانتظام 
امامي از جمله افرادي چون شهيد محمد منتظري در اعتراض به روند 
سازشكارانه دولت موقت، دست به فعاليت هايي زدند كه جنبه قانوني 
نداشت و باعث برانگيختن اعتراض دولت و برخي از مسئوالن شدند 
اما هيچكس همچون آيت اهللا منتظري در اين باره موضعگيري نكرد، 
چرا كه وي در كمال ناباوري، شهيد منتظري را فاقد تعادل رواني در 
برخورد با نارسايي هاي انقالب معرفي كرد، موضعي كه از سوي افراد 

زيادي مورد انتقاد واقع شد.
در همين سال، نماز جمعه تهران و قم به امامت آيت اهللا طالقاني و 
آيت اهللا منتظري برپا شد ولي پس از چند هفته، آيت ا هللا طالقاني 
درگذشت و از سوي امام راحل، آقاي منتظري به امامت جمعه تهران 
منصوب شد. البته اين منصب دوام چنداني نياورد و با توجه به عالقه 
مندي آقاي منتظري به اقامت در قم، ايشان بار ديگر به قم بازگشت 
و با پيشنهاد وى امام خميني، آيت اهللا خامنه اي را بعنوان امام جمعه 

تهران منصوب كردند.
هاي  گروه  با  موقت  دولت  صلح  مذاكرات  از  منتظري  آقاي  انتقاد 
بود  امامت جمعه وي  از حوادث مهم دوران  ضدانقالب در كردستان 
كه بازتاب گسترده اي يافت. هر چند پس از چند روز، وي اعالم كرد 
كه آنچه در نماز جمعه گفته تنها موضع شخصي او بوده و موضع نظام 

همان است كه دولت موقت اعالم مي كند. 
تشكيل نهضت هاي آزاديبخش اسالمى

از  يكي  و  گرفت  شكل  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه   58 سال  در 
واحدهاي اصلي و فعال آن، واحد «جنبش و نهضت هاي آزاديبخش 
اين وا حد كه تحت نظر آيت اهللا منتظري،  بود. مسئوليت  اسالمى» 
راه اندازي و اداره شد، بسط تفكر انقالب اسالمي در جهان و ارتباط 
مردم  مبارزات  از  حمايت  هاى  راه  بررسي  و  اسالمي  هاي  نهضت  با 

مسلمان در سراسر جهان بود.
از آنجايي كه شهيد محمدمنتظري از سال هاي قبل از پيروزي انقالب 
با بسياري از جنبش هاي اسالمي در كشورهاي مختلف در ارتباط بود، 
به گونه اي آيت اهللا منتظري نيز به مساله نهضت اسالمي مرتبط شد و 
عالقه ايشان به گسترش نهضت اسالمى در سراسر جهان به اين پيوند 
كمك زيادي كرد. لذا در عمل مسئوليت اصلي جنبش هاي اسالمى بر 
عهده آيت اهللا منتظري قرار گرفت ولي پس از شهادت شهيد محمد 
منتظري در سال 60 نقش سيدمهدي هاشمي در اين فعاليت ها بسيار 
گسترده و موثر شد. البته هميشه ميان عملكرد اين واحدها و مواضع 
وزارت امور خارجه، اختالفاتي بروز مي كردند زيرا وزارت خارجه معتقد 
اسالمي در  نظام  و جزئي  و سياست هاي كلي  اصول  بود كه مجري 
خارج است و و احد جنبش هاي اسالمى بايد تحت نظر آن وازتخانه 
روابط  بر  حاكم  اصول  از  است  ممكن  مواقعي  در  كه  چرا  كند  عمل 
خارجي ايران در منطقه و جهان تخطي صورت گيرد و واحد نهضت ها 
بدون در نظر گرفتن جهت كلي حركت دولت، دست به كارهايي بزند 

كه منجر به دشمن تراشي و انزواي جمهوري اسالمي شود. 
هاي  سال  در  اما  يافت  ادامه  نيز  بعد  هاي  سال  تا  ها  اين كشمكش 
و  ها  گروه  همه  بر  انقالبي  روحيه  بودن  حاكم  دليل  به  انقالب  اوليه 
افراد و به دليل نياز شديد جهان به شنيدن پيام انقالب اسالمي و نيز 
مهمي چون  مسائل  به  انقالب  اصيل  نيروهاي  بودن  درگير  خاطر  به 
با گروه هاي مسلح ضدانقالب و تجزيه طلب  جنگ تحميلي، مبارزه 
كسي  هرگز  غيرانقالبي،  و  ليبرال  عناصر  از  نظام  حاكميت  تصفيه  و 

انتقاد قرار  اقدامات مسئوالن واحد نهضت ها را به صورت جدي مورد 
نمي داد اما به تدريج با مرتفع شدن آن موانع و يكدست شدن نيروهاي 
حاكميت و شكل گيري دولت جديد كه از سوي نيروهاي خط امامي، 
اين پرسش مطرح شد كه آيا آن گونه عمل كردن با مصالح كلي نظام 
هاشمي،  سيدمهدي  چون  افرادي  آيا  و  خير  يا  است  سازگار  اسالمى 
صالحيت اين را دارند كه مسئوليت تنظيم روابط جمهوري اسالمي با 
ديگر نهضت هاي اسالمي دنيا را بر عهده بگيرند و درهر صورت، كدامين 
نهاد و ارگان رسمي نظام بايد متولي چنين امر مهمي باشد؟ حاصل همه 
اين مباحث، بعدها به محدود كردن فعاليت هاي مستقل واحد نهضت 
اسالمي انجاميد و با تصويب مجلس شوراي اسالمى، وزارت امور خارجه، 
مسئوليت يافت بر اساس سياست كلي نظام، تنظيم روابط با ديگر نهضت 

هاي را بر عهده گيرد.
بدين وسيله، حوزه عمل آيت اهللا متنظري و بيشتر از وي، حوزه اقتدار 
سيدمهدي هاشمي محدود شد و البته همين امر، پيامدهايي داشت كه 

در جاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد.
خبرگان و قائم مقامي رهبري

رهبري  خبرگان  مجلس  تشكيل  اسالمي،  جمهوري  شدن  نهادينه  با 
مطابق قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت و اولين مجلس خبرگان 

در سال 62 رسما آغاز به كار كرد. 
نظام  در  رهبري  آينده  بحث  خود  به  خود  مجلس،  اين  گيري  شكل 
اسالمي را داغ كرد و بسياري از دلسوزان انقالب را به تكاپو انداخت كه 
براي دوران پس از امام، چاره انديشي كنند. در آن شرايط ديگر چهره 
هايي چون شهيد مطهري و شهيد بهشتي در قيد حيات نبودند و تنها 
كسي كه اذهان عالقه مندان به امام راحل را به خود متوجه مي ساخت، 
آيت اهللا منتظري بود و انصافا تنها كسي كه با توجه به مراتب علمي و 
سياسي و سوابق مبارزه با شاه و همراهي با امام راحل تصور شود، آقاي 

منتظري بود.
اهللا خامنه  آيت  ويژه  به  و  بزرگان  از  برخي  تفسيري،  و  تلقي  با چنين 
اي و حجت االسالم هاشمي رفسنجاني به تالشي جدي دست زدند تا 
مجلس خبرگان، آيت اهللا منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري تعيين 
كند و سپس تالش شود تا در سطح جامعه، براي وي مقبوليت پذيرش 

به وجود آيد.
اتخاذ  را  تصميمي  و چنين  اين جمعبندي رسيد  به  سرانجام خبرگان 
كرد اما بنا بر اين گذاشت كه اين خبر به صورت علني، بيان نشود ولي 
امام جمعه قزوين  به آيت اهللا منتظري سرانجام  با اصرار عالقه مندان 
نماز جمعه، رسما  از خطبه هاي  بين) در يكي  باريك  (حجت االسالم 
اعالم كرد كه خبرگان، آيت اهللا منتظري را به عنوان قائم مقامي رهبري 

تعيين كرده اند. 
از  برخي  براى  تصميم،  اين  از  كشور  انقالبى  بدنه  خوشحالى  عليرغم 
خبرگان و علما و اعضاي جامعه مدرسين، اين خبر خوشايند نبود چرا 
كه معتقد بودند آقاي منتظري فقيهي چون ديگر فقهاست و در شرايط 
كنوني كه حضرت امام در قيد حياتند، نبايد به عنوان قائم مقام رهبري، 
يك  تصوير  نيز  عادي  مردم  همچنين  شود.  معرفي  مردم  به  و  تعيين 
انسان ساده و حتي ساده لوح را از وي در ذهن داشتند و به آساني به 
اين تصميم، تمكين نمي كردند اما با گذشت زمان و ايجاد يك جريان 
گسترده اجتماعي و مطبوعاتي از سوي عالقمندان به آقاي منتظري، به 
تدريج زمينه پذيرش قائم مقامي وي فراهم شد و عنوان «اميد امت و 

امام» به همين مناسبت كاربرد زيادي پيدا كرد. 
مقام  قائم  عنوان  تحت  نهادي  ايران  اسالمي  جمهوري  در  پس،  آن  از 
مي  اخذ  طريق،  آن  از  تصميمات  از  بسياري  كه  شد  تاسيس  رهبري 
شدند و مسئوالن عالوه بر نظرات حضرت امام، خود را موظف به رعايت 
آرا و ديدگاه هاي قائم مقام رهبري نيز مي دانستند و گزارش كارها و 
و  آقاي منتظري هم مي فرستادند  براي  را  اقدامات خود  و  فعاليت ها 
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البته وي نيز از آن پس به صورت فعاالنه در بسياري از مسائل، دخالت و 
به صورت علني يا خصوصي، خواسته هاي خود را به مسئوالن و مديران 

ابالغ مي كرد.
نكته مهم درباره تصميم خبرگان به گزينش قائم مقام رهبري آن است 
كه اين تصميم مطابق با قانون اساسي صورت نگرفته بود چرا كه خبرگان 
بر طبق قانون اساسي، اوال بايد فقيهي را كه واجد صالحيت رهبري است، 
تشخيص داده و به عنوان رهبر به مردم معرفي كنند، ثانيا اعمال و رفتار 
رهبر را تحت نظر بگيرند تا در صورت ناتواني در انجام وظايف قانوني يا 
از دست دادن صالحيت ها، از مقامش به تشخيص خبرگان عزل شود، 
رهبر  بايد  خبرگان  رهبر،  گيري  كناره  يا  عزل  يا  فوت  صورت  در  ثالثا 
جديد را در اسرع وقت، تعيين و معرفي كنند. جداي از مسئوليت هاي 
اما مجلس  نبوده و نيست  بر دوش خبرگان  ذكر شده، هيچ وظيفه اي 
خبرگان با خيرخواهي و دلسوزي بزرگانش كاري فراتر از قانون اساسي 
و حوزه وظايف انجام داد و آقاي منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري 

تعيين كرد. 
به دنبال اين تصميم خبرگان، شأن و جايگاه آيت اهللا منتظري درميان 
انقالبي، برجسته تر و به تدريج مساله  علما و روحانيون و نيز نيروهاي 
مرجعيت وي نيز مطرح شد به گونه اي كه جمع كثيري از علما و حتي 
از سوي وي شدند  اعضاي مجلس خبرگان، خواسار چاپ رساله علميه 
و اين مساله پس از مدتي تحقق يافت. از آن پس، آيت اهللا منتظري به 
عنوان يك مرجع تقليد هم مطرح شد هر چند از سال ها قبل هم يك 
ارجاعات  با  نيز  مرجعيت وي  تثبيت  آمد.  به حساب مي  مسلم  مجتهد 
حضرت امام در مسائل شرعي و فقه حكومتي صورت گرفت بدين معنا 
كه در چندين مساله مهم نظير اعدام مفسدين و همچنين تعزيرات مالي، 
حضرت امام مسئوالن را به فتاوي آيت اهللا منتظري ارجاع دادند و همين 
علم»  «فاال  عنوان  به  منتظري  آقاي  بسياري،  نزد  در  كه  باعث شد  امر 

تلقي شود.
با رسميت يافتن شأن قائم مقامي رهبري براي آقاي منتظري، مسئوليت 
هاي ديگري نيز بر عهده وي گذاشته شد كه برجسته ترين آنها مساله 

عفو زندانيان و ايجاد دفاتر نمايندگي در دانشگاه ها بود. 
درباره عملكرد آقاي منتظري در اين دو زمينه در همان زمان هم نظرات 
متفاوتي وجود داشتند كه بررسي آنها از حوصله اين نوشته خارج است، 
اما يقينا يكي از موضوعاتي كه بعدها مورد انتقاد حضرت امام قرار گرفته 
بود، دلسوزي هاي غلط و عفو كثيري از نيروهاي مخالف نظام اسالمي 

توسط هيئت عفوي بود كه تحت نظر آقاي منتظري فعاليت مي كرد. 
امام خميني و تصميم خبرگان

خبرگان  مجلس  در  منتظري  اهللا  آيت  مقامي  قائم  بحث  كه  زماني  در 
به  راضي  كه  كرد  اعالم  خبرگان  به  اي  نامه  ارسال  با  وي  شد،  مطرح 
پذيرش چنين مسئوليتي نيست و بهتر است آنها به سراغ ديگر بزرگان 
بروند، اما در باره موضع حضرت امام در اين زمينه و در آن زمان، هيچ 
موضع صريح و روشني وجود ندارد. البته بعدا گفته شد كه حضرت امام 
در ديدار آيت اهللا محمدي گيالني، مخالفت خود را ابراز كرده بود اما در 
آن زمان تلقي اكثريت عالقه مندان به امام خميني اين بود كه بهترين 
فقيهي كه مي تواند سنت فقهي حضرت امام را پاس بدارد و از انقالب 
اقدام  بنابراين  و  است  منتظري  اهللا  آيت  اسالمي، حراست كند، شخص 

خبرگان را مورد تاييد و حتي با رضايت امام تلقي مي كردند.
 بعدها در نامه 68/1/6 حضرت امام به آقاي منتظري، اين نكته تصريح 
شده كه «واهللا قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ...» و با اين 
با اين تصميم  امام خميني در آن شرايط  عبارت مشخص مي شود كه 
خبرگان مخالفت بوده اند ولي به خاطر مالحضاتي كه براي خود در نظر 
ارائه  قابل  البته در آن زمان دالئل  و  بودند، اظهار نظري نكردند  گرفته 

فراواني هم وجود نداشتند. 

و  امام  به  مندان  عالقه  ميان  در  منتظري  اهللا  آيت  مقبوليت  وضعيت 
انقالب به گونه اي بود كه حتي پس از تشكيل مجلس خبرگان هم غالبا 
ايشان را جانشين شايسته امام مي دانستند و كامال قابل پيش بيني بود 

كه خبرگان به چنين تصميمي خواهد رسيد. 
ظاهرا امام خميني نيز به همين باور رسيده بودند و به همين دليل در 
را  نكاتي  رهبري،  خبرگان  مجلس  اولين  كار  به  شروع  براي  پيامشان 
گوشزد كردند كه مخاطبي جز آقاي منتظري نمي توانست داشته باشد 
هر چند مستقال هم داراي حكمت و پندهاي مهم و با ارزشي اند. امام 
خميني در آن پيام در مقام نصيحت به رهبر يا رهبران آينده متذكر 
شده بودند «بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت پيشگان بيش از هر كس، 
با اشخاصي منحرف و نفوذي ممكن  اند و  چشم طمع به شما دوخته 
انحرافي، نظام را  با يك عمل  بار آورند و  است خداي نخواسته فاجعه 
به انحراف بكشانند و با دست شما به اسالم و جمهوري اسالمي سيلي 

بزنند.»
آينده  رهبران  به  نصيحت خود  از همين  ديگر  فرازي  در  امام  حضرت 
انقالب، متذكر مي شوند: «اهللا اهللا در انتخاب اصحاب خود، اهللا اهللا در 
تعجيل در تصميم گيري خصوصا در امور مهمه و بايد بدانيد و مي دانيد 
كه انسان از خطا و اشتباه مصون نيست و به مجرد احراز خطا و اشتباه از 
آن برگرديد و اقرار به خطا كنيد كه آن كمال انساني و توجيه و پافشاري 
در امر خطا، نقص از شيطان است. در امور مهمه با كارشناسان مشورت 

كنيد و جانب احتياط را مراعات كنيد.»
در همان زمان انتشار اين پيام (سال 62) بسياري از افراد دريافتند كه 
حضرت امام بر دو نقيصه مهم آقاي منتظري – كه احتمال رهبري او 
از همه بيشتر بود – انگشت گذاشته است و متاسفانه حوادث بعدي كه 
منجر به عزل آيت اهللا منتظري شدند، نشان دادند كه نگراني و تذكر 

امام، درست بوده است.
و  امام، وجود «سيدمهدي هاشمي»  نگراني حضرت  عامل  ترين  اصلي 
باند وي در ميان اصحاب بسيار نزديك آيت اهللا منتظري بود. امام(ره) 
واحد  وقت  مسئول  دانست.  نمي  اعتماد  مورد  را  هاشمي  سيدمهدي 
مي  اشاره  نكاتي  به  باره،  اين  در  گزارشي  در  پاسداران  سپاه  اطالعات 

كند كه قابل تامل است. 
وي با اشاره به يك جلسه مهم فرماندهان سپاه در حضور امام خميني 
مقامي  قائم  به  منتظري  آقاي  انتخاب  از  پيش  و   61 سال  در  هم  آن 

رهبري، مي گويد: 
«پس از عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا، فرماندهي سپاه پاسداران 
نيز تغيير كرد. اولين جلسه شوراي عالي سپاه با تركيت جديد در حضور 
حضرت امام تشكيل شد (در سال 1361). در اين جلسه افرادي چون 
شهيد محالتي، فرمانده سپاه و مسئوالن واحدهاي مختلف سپاه حضور 
داشتند. مهدي هاشمي نيز، كه با توصيه و حمايت كساني چون آقاي 
منتظري و شهيد محمد منتظري مسئوليت واحد نهضت هاي سپاه را 
افراد حاضر خدمت  اين جلسه شركت داشت.  در  بود،  بر عهده گرفته 
موضوع،  از  گزارشي  واحدها  مسئوالن  از  يك  هر  و  شدند  معرفي  امام 
و  شنيده  را  ها  گزارش  امام  كردند. حضرت  ارائه   ... و  خود  كار  شيوه 
مطالبي مي فرمودند. مهدي هاشمي ضمن گزارش خود، به شيوه صدور 
انقالب و ... اشاره كرد. حضرت امام پس از صحبت هاي مهدي هاشمي 
مطالبي را عنوان فرمودند كه عمدتا رد نظرات او بود. لحن حضرت امام 
او به حدي آشكار و صريح بود كه سبب  از  در عدم تاييد و نارضايتي 
تعجب همگان و ناراحتي مهدي هاشمي شد. در بخش پاياني جلسه هم، 
چند تن از حاضران، به منظرو ارائه گزارشي سّري از اوضاع كشور، نزد 
حضرت امام ماندند. من نيز به عنوان مسئول واحد اطالعات سپاه جزء 
اين جمع بودم، حضرت اما م فرمودند: مواظب مهدي هاشمي باشيد. از 
برخورد قاطع و در عين حال روشنگرانه حضرت امام با مهدي هاشمي 
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اين احساس در ما شكل گرفت كه از ديدگاه ايشان، مهدي هاشمي فردي 
سالم و قابل اعتماد نيست. (خاطرات سياسي آقاي ري شهري – صص26 

و 27) 
سيدمهدي هاشمي كيست؟

مردم ايران نام سيدمهدي هاشمي را اول بار در سال هاي قبل از انقالب 
و در جريان قتل مرحوم شمس آبادي شنيدند. در سال 1355 يكباره در 
سطح مطبوعات و ديگر رسانه هاي رژيم شاه، از گروه «هدفي ها» سخن 
به ميان آمد كه سردسته آنها فردي به نام سيدمهدي هاشمي است و 
اند.  به قتل رسانده  را  از علماي اصفهان  آبادي  مرحوم آيت اهللا شمس 
بنابر آنچه در مطبوعات رژيم شاه منتشر شد، گروه هدفي ها به خاطر 
مخالفت آيت اهللا شمس آبادي با محتواي كتاب «شهيد جاويد» او را به 
قتل رسانده بودند. كتاب «شهيد جاويد» را در آن سال ها، حجت االسالم 
«نعمت اهللا صالحي نجف آبادي» درباره قيام امام حسين(ع) نگاشته بود. 
وي در اين كتاب، بدون در نظر گرفتن علم امامت سيدالشهدا، آن قيام را 
به خاطر تشكيل حكومت ديني و اسالمي معرفي كرده و نظر كساني را 
كه قيام امام حسين(ع) را صرفا براي شهادت مي دانستند، مورد نقادي 

قرار دده بود. 
در زمان انتشار اين كتاب، برخي از علما نظير آيت اهللا منتظري و آيت 
اهللا مشكيني از آن تقدير كردند و بر آن، تقريظ نوشتند اما عده زيادي 
نيز آن را انحرافي دانسته و با آن مخافت مي كردند. مساله كتاب «شهيد 
جاويد» سال ها موضوع مناقشه علما و روحانيون و مذهبي ها با يكديگر 
بود و جالب اين كه در آستانه محرم و صفر و نيز ماه مبارك رمضان كه 

مساجد فعال بودند، اين مساله اختالف برانگيز مي شد. 
انحراف در مبارزه علما و  ايجاد  بعدها مشخص شد كه ساواك به قصد 
براي ايجاد تفرقه در ميان محافل و گروه هاي مذهبي به صورتي برنامه 
دامن  را  جاويد»  كتاب «شهيد  پيرامون  در  نظرها  اختالف  ريزي شده، 

مي زد. 
ظاهرا يكي از علماي مخالف كتاب مذكور در اصفهان، آيت اهللا شمس 
آبادي بود. وي از علماي با نفوذ اصفهان به حساب مي آمد و در مجموع 
مشي ميانه روانه اي داشت و به عنوان طرفدار مرجعيت آيت اهللا العظمي 
خويي، شناخته مي شد، اما در جريان مبارزات سال 42 امام خميني، وي 
نيز به همراه ديگر علماي اصفهان به حمايت از امام، اعالميه داد و حتي 
در سال 47 به همراه عده اي از علما، عليه محكوميت آيت اهللا منتظري و 
آيت اهللا رباني شيرازي، به وسيله دادگاه هاي شاه تلگراف هايي به مراجع 

قم و تهران مخابره كرد. 
مطبوعات رژيم شاه، علت اصلي كشته شدن وي توسط گروه «هدفي ها» 
با كتاب «شهيد جاويد»  را مخالفت وي  به رهبري سيدمهدي هاشمي 
افراد  اين  نيز طرفداري  اما به خاطر ماهيت رژيم شاه و  معرفي كردند، 
از نهضت امام خميني، باور اين تبليغات دشوار بود، به گونه اي كه اكثر 
مردم تصور مي كردند كه آيت اهللا شمس آبادي را ساواك به قتل رسانده 
و به بهانه آن، جمعي از انقالبيون را بازداشت كرده است و از اين ماجراي 

خود ساخته، عليه مبارزات امام خميني بهره گيري مي كند. 
اين ماجرا مشخص شد  اسناد و مدارك  افشاي  و  انقالب  پيروزي  با  اما 
كه باند سيدمهدي هاشمي به صورت مستقيم اين قتل و نيز قتل يك 
روحاني ديگر به نام «شيخ قنبرعلي صفرزاده» را مرتكب شده است. بعدها 

سيدمهدي هاشمي در اعترافات خود در اين باره چنين گفته است: 
«آقاي جعفرزاده و شفيع زاده به حسب فطرت اسالمى و مبارزاتي، خود 
با من  را براي عمليات ضدساواكي و عوامل رژيم آماده ساخته بودند و 
فعال  كه  زدم  دامن  آنان  در  را  انحراف  اين  من  پرداختند.  مشورت  به 
از  و  است  بيشتر  اند  رژيم  هوادار  يا  اند  يا ساكت  كه  آخوندهايي  خطر 
جمله آنان مرحوم شمس آبادي را به عنوان محور تعيين كردم. گفتم به 
بعدا  اول مخالفت مي كردند  آنان  ارجحيت دارد.  ايشان  نابودي  داليلي 

من اطالعات و داليل خود را به طور قوي براي آنان تشريح ساختم و 
آنان را به لزوم انجام قتل معتقد ساختم و آنان نيز دو نفره براي اين كار 
برنامه ريزي كردند. بعدا محمد اسماعيل ابراهيمي را همدست خودشان 
ساختند و او از من پرسيد اشكالي ندارد؟ گفتم نه بال اشكال است. بعدا 
از لحاظ وسيله نقليه در مضيقه بودند. به محمود ايمانيان تلفن كردم 
كه يك ماشين در اختيارشان بگذارد.»(پرونده مهدي هاشمي، جلد5، 

ص126)
در واقع سيدمهدي هاشمي به عنوان يك چهره سياسي فعال بر بسياري 
از نيروهاي انقالبي محيط خود موثر بود و با معرفي چهره هايي چون 
آيت اهللا شمس آبادي به عنوان دشمنان اصلي، مسير مبارزه ضد رژيم 
را به انحراف كشانيده و حربه بزرگي را به دست رژيم شاه داده بود تا از 

آن عليه نهضت امام خميني بهره بگيرد. 
و  گزارشي، خبر شناسايي  ويژه طي  بولتن  در يك  ايام ساواك  آن  در 
بود  داده  ارائه  معدوم  شاه  به  را  آبادي  شمس  مرحوم  قاتالن  دستگير 
(فرد  ثابتي  امضاي  به  و  شاه  قول  از  بولتن  آن  اول  صفحه  كنار  در  و 
قدرتمند ساواك) چنين نوشته شد: «حداكثر بهره برداري تبليغاتي عليه 
طرفداران (امام) خميني بشود.» همچنين ساواك مركز طي تلكسي به 
اداره هاي ساواك استان ها اعالم كرده بود: «به حسب فرموده، حداكثر 
بهره برداري تبليغي از اين جريان عليه طرفداران و ايادي (امام) خميني 
نقش  و  مذكور  جنايات  الزم،  ترتيبات  آوردن  فراهم  با  و  آيد  عمل  به 
عوامل خميني در اين قتل فجيع در محافل و مجامع مذهبي با هدايت 

ساواك توسط وعاظ تشريح و در جرايد محلي نيز درج گردد...»
عليه  ماجرا  اين  از  برداري  بهره  براي  شاه  رژيم  تالش  رغم  علي  البته 
نهضت امام خميني، افكار عمومي مردم كمتر از تبليغات رژيم شاه اثر 
پذيرفتند و هرگز اين ماجرا را به حساب مبارزات اصيل مردم و روحانيت 

مترقي نگذاشتند. 
به دنبال محاكمات جنجالي قاتالن آيت اهللا شمس آبادي، عامالن اصلي 
اعدام  به  و مستقيم آن محكوم شدند و ظاهرا سيدمهدي هاشمي هم 
خواهي  فرجام  و  تجديدنظر  دادگاه  به  مربوط  مسائل  اما  شد  محكوم 
انقالب  حوادث  به  سرانجام  و  كشيد  دارازا  به  حكم  اجراي  و  متهمان 
و مبارزات مردم عليه شاه رسيد و با پيروزي انقالب اسالمي، در رأس 
بسياري از مناصب سياسي و نظامي استان اصفهان قرار گرفتند. البته 
در جريان اين دستگيري، سيدمهدي هاشمي با ساواك اصفهان ارتباط 
هايي را برقرار كرد و بناي يك سري همكاري ها گذاشته شد.خود وي 
بعدها در يك مصاحبه تلويزيوني آن را به عنوان نرمش در برابر ساواك 
تفسير كرد ولي پذيرفت كه آن نرمش باعث انحراف و لغزش جدي شد 

و به همكاري با ساواك انجاميد. 
االسالم محمدي ري شهري)  اطالعات وقت (حجت  وزير  در سال 65 
هاي  همكاري  درباره  راديوتلويزيوني  و  مطبوعاتي  مصاحبه  دريك 
سيدمهدي هاشمي با ساواك چنين اظهار داشت: «هفت هشت ماه قبل، 
يك سلسله اوراق و بيانيه هايي عليه يكي از نمايندگان مجلس شوراي 
ها  بيانيه  اين  كه  زديم  مي  حدس  قرائن  روي  از  شد،  پخش  اسالمى 
مربوط به گروه سيدمهدي هاشمي است. هنگامي كه پرونده آن نماينده 
پيرامون  ساواك  از  گزارشاتي  سري  كه  شد  مشخص  گرديد  بررسي 
از  بعضي  و  منتظري  محمد  شهيد  همچنين  و  مذكور  نماينده  فعاليت 
آقايان ديگر عليه رژيم  منحوس گذشته وجود دارد كه پس از بررسي 
پرونده سابق سيدمهدي هاشمي معلوم گرديد كه وي منبع گزارش هاي 
ساواك بوده است. بر اساس مدارك موجود  دو تن از مامورين ساواك 
اند. پس  به نام هاي ميرلوحي و رضوي رابط سيدمهدي هاشمي بوده 
با قتل  از بررسي بيشتر مشخص شد كه سيدمهدي هاشمي در رابطه 
مرحوم شمس آبادي رفقاي خودش را كه به دستور او مرتكب اين قتل 

شده بودند، لو داده است.»(خاطرات سياسي، ص215)
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سيدمهدى هاشمى پس از انقالب 
با پيروزي ا نقالب اسالمي، مهدي هاشمي دست به فعاليت هاي گسترده 
اي زد و با حمايت آيت اهللا منتظري در سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 

مسئوليت واحد «نهضت هاي آزادي بخش سپاه» به او واگذار شد. 
اتفاق مي  به ويژه در اصفهان  ترورها و قتل ها  از  اين مدت، برخي  در 
افتادند كه مخالفان مهدي هاشمي آن قتل ها را به او نسبت مي دادند 
ولي هيچ دليلي مبني بر صحت اين ادعاها ارائه نمي شد. همچنين در 
درگيري هاي ميان سپاه و كميته در سطح استان اصفهان نيز رد پاي 
محكم باند مهدي هاشمي ديده مي شد ولي كسي قدرت برخورد با وي 
اين  بود.  از وي  آقاي منتظري  اصلي آن هم حمايت  و علت  نداشت  را 
حمايت ها موقعيت سيدمهدي را در دستگاه هاي مختلف تقويت كرد به 
گونه اي كه پس از تصويب اساسنامه سپاه در مجلس شوراي اسالمى و 
حذف واحد نهضت ها بركناري او از مسئوليت واحد نهضت ها با زحمت 

زياد انجام شد. 
با اين همه او از فعاليت هاي خود دست برنداشت و با اتكا و استناد به 
حكم آقاي منتظري، كارهاي خود را از طريق تشكيالت غيرعلني ادامه 
داد و به اين طريق، اسناد و لوازم و سالح ها و امكانات ديگر واحد نهضت 
ها توسط مهدي هاشمي و همفكران او از سپاه خارج و به مراكز مورد 

نظر آنان انتقال يافت. 
دستگيري سيدمهدي هاشمي و محاكمه وي

با شكل گيري وزارت اطالعات در سال 63، گزارش هاي تهيه شده به 
اختيار  در  هاشمي،  مهدي  عليه  پاسداران  سپاه  اطالعات  واحد  وسيله 
وزارت اطالعات قرار گرفت. در همين ايام اعالميه هايي عليه مسئوالن 
در سطح كشور پخش مي شدند كه يك نمونه آن با امضاي «جمعي از 
مقام  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي» عليه رئيس جمهوري وقت – 
پيگيري،  از  پس  بود.  شده  پخش  و  تهيه   64 سال  در  رهبري-  معظم 

مشخص شد كه تهيه كنندگان آن سيدمهدي هاشمي و باند اويند. 
در اوايل سال 65 و به دنبال پخش اعالميه اي عليه يكي از نمايندگان 
مجلس (دكتر هادي نجف آبادي)، مشخص شد كه سيدمهدي با ساواك 
همكاري داشته و عليه وي به ساواك گزارش مي داده است. در همين 
ايام يك خانه تيمي توسط وزارت اطالعات كشف شد كه مربوط به باند 
مهدي هاشمي بود و در آن مواد منفجره، اسحله، اسناد محرمانه و سري 

كشور، وسايل جعل سند و ... نگهداري مي شدند. 
بازداشت  به  تصميم  اطالعات  وزارت  مسوالن  فوق،  جرايم  به  توجه  با 
سيدمهدي گرفتند ولي چون از نظر آقاي منتظري نسبت به وي مطلع 
به  را  مسائل  لذا  نداشتند  را  زمينه  اين  در  مستقل  اقدام  جرات  بودند، 
 ،65 سال  مهرماه  در  يشان،  ا  دستور  با  و  كردند  منتقل  امام  حضرت 

سيدمهدي هاشمي دستگير شد. 
و  كرد  انكار  را  اتهامات  همه  بازجويي،  اوليه  مراحل  در  هاشمي  مهدي 
فقط برخي از دوستان وي، اطالعاتي بالنسبه كامل درباره نحوه تهيه و 
پخش اعالميه مختلف عليه مسئوالن را در اختيار بازجوها گذاشته بودند. 
سرانجام اين بن بست ايجاد شده با مالقات مستقيم وزير اطالعات وقت 
با سيدمهدي هاشمي و طرح تذكرات اخالقي و  (محمدي ري شهري) 
با  و سيدمهدي همكاري  قيامت، شكسته شد  و  معاد  يادآوري  و  ديني 
بازجوها براي روشن شدن برخي از ابهامات را آغاز كرد. وي به دنبال اين 
ديدار، در چندين مصاحبه تلويزيوني شركت كرد و در يكي از مصاحبه 
هاي تلويزيوني كه مخاطب اصلي آن، مسئوالن درجه يك نظام بودند، 
امام  اختيار حضرت  در  مصاحبه  اين  نوار  كرد.  مطرح  را  مهمي  مطالب 
قرار گرفت و حضرت امام ضمن ديدن مصاحبه مذكور تاكيد كرده بود 
كه : «فريب نخوريد، او دروغ مي گويد. حركات (گريه و زاري) او واقعيت 

ندارد.»
سرانجام عليرغم مخالفت سران سه قوه با پخش مصاحبه مهدي هاشمي 

از طريق تلويزيون، در تاريخ 65/9/18 مصاحبه مذكور با نظر امام خميني 
از تلويزيون پخش شد. مهدي هاشمي در اين مصاحبه اعالم كرد كه به 
خاطر تسلط هواي نفس و نپرداختن به تهذيب نفس و دوري از خط امام، 
دچار انحراف شده و گروهي از همفكران و همكاران خود را نيز به ورطه 
اشتباهاتش در سال هاي قبل از انقالب را رابطه با ساواك و قتل چند تن 

از جمله آيت اهللا شمس آبادي ذكر كرد. 
كميته  و  سپاه  بين  درگيري  ايجاد  به  وي  انقالب،  از  پس  ايام  درباره 
اعتراف كرد. وي  لنجان سفلي كه منجر به كشته شدن چند نفر شد، 
پذيرفت كه مقادير زيادي اسلحه و مهمات و مواد منفجره و اسناد را از 
سپاه خارج كرد، و بدون توجه به مصوبه مجلس درباره «جدايي نهضت 
ها از سپاه»، فعاليت هايش را ادامه داده است به عالوه او قبول كرد كه 
ايجاد مدارس علمي توسط آيت اهللا منتظري از سوي وي و دوستانش 
مورد بهره برداري قرار گرفته و هدف آنها سازماندهي طالب و مخالفت با 
جامعه مدرسين بوده است. وي همچنين اعالم كرد كه بر عهده گرفتن 
مديريت اين مدارس و نيز كتابخانه سياسي، به اين قصد و هدف بوده 
كه اين سيستم، آلترناتيو شوراي مديريت شود. وي درباره تاثير خود در 

دفتر آيت اهللا منتظري هم مى گويد: 
«در اينجا يك محور ديگري كه بايد به آن اشاره كنم و آن هم يك نقطه 
عطفي است در بازشناسي و بازيابي اشتباهات و انحرافات خودم، مساله 
خودم،  اهداف  تحقق  براي  پايگاه  يك  عنوان  به  را  عاليقدر  فقيه  دفتر 
اهدافي كه به آن ايمان داشتم و فكر مي كردم اهداف حق مطلق است، 
انتخاب بكنم. زمينه هايي كه مثبت بود و من را در اين تخيل ياري مي 
كرد چند چيز بود: اول آن كه مسئول دفتر برادر من بود و آن رابطه 
پارامتر  اين زمينه  بين من و اخوي وجود داشت  اعتماد متقابلي كه  و 
مثبتي بود كه مرا در اين فكر موفق بكند. از آن طرف فقيه عاليقدر از 
سال هاي خيلي دور اعتماد داشتند و اين اعتماد را يك پارامتر مثبتي 
در جهت اهداف خود مي دانستم. سوم اين كه آقا سعيد فرزند آيت اهللا 
هم با ما همدلي و هماهنگي د اشت. از آن طرف تعدادي از دوستان هم 
از قديم و جديد در دفتر وجود داشتند. از طرف ديگر در شخص فقيه 
ايشان دارند كه  عاليقدر من يك سلسله رهنمودهايي را مي ديدم كه 
اينها را براي آينده كشور كارساز و طليعه خوشبختي آينده مي دانستم. 
اينها مجموعا عوامل مثبتي بود كه من را جذب كرد به طرف اين كه 
دفتر  از طريق  توانم  و من مي  است  پايگاه من  كه  كنم  تصور  را  دفتر 
نيروهاي  از  مساله چهارم يك سلسله  بپوشانم.  عمل  جامه  را  تمايالتم 
كشور بودند. همفكران ما در سراسر كشور كه به ما مراجعه مي كردند و 
مراجعات داشتند به دفتر، از طريق ما انجام مي گرفت بعضي از آنها و ما 
هم در اين رابطه با دفتر رفت و آمد مي كرديم. از آن طرف مالقات هاي 
حضوري كه با فقيه عاليقدر داشتم من، كه حضورا مساله را گزارش بدهم 
يا به طور كتبي خدمتشان بنويسم اين هم يك عاملي بود كه ما را با دفتر 
مربوط مي كرد. از آن طرف تماس خود را با اخوي بيشتر مي كردم براي 
تحليل و بحث و بررسي كه چه بايد كرد. از آن طرف گزارشاتي به آقا مي 
نوشتم كه معتقد بودم كارساز است و در همين جا بايد عرض كنم من با 
گزارشاتي كه به آقا مي نوشتم در حقيقت از اعتماد پاك و بي شائبه فقيه 
عاليقدر نسبت به خودم سوء استفاده كردم. من مي خواستم با نوشتن 
اين نامه ها و گزارشات به خدمت ايشان در حقيقت افكار خودم را القا 
كنم و خط بدهم و در مقابل خط تخيلي كه احساس مي كردم وجود 
دارد، خودم را مصون نگهدارم در خدمت و در دفتر ايشان و من از اعتماد 
پاك و بي شائبه فقيه بزرگوار كه به من داشتند، سوء استفاده كردم. من 
از اين اعتمادها سوء  در اين لحظه جداً خودم را گناهكار مي دانم كه 

استفاده شده است.» (روزنامه جمهوري اسالمي – 65/9/19)
علي رغم اين اعترافات، هنوز قرائن زيادي وجود د اشتند كه سيدمهدي 
هاشمي به همه موارد به ويژه به قتل هاي پس از انقالب، اعتراف نكرده 
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است. سرانجام با كشف مكاتباتي كه به صورت محرمانه ميان سيدمهدي 
و يكي از دوستانش در زندان جريان داشت، معلوم شد كه آنها اطالعاتي 
را پنهان مي كنند و چون دروغ گفتن در محضر دادگاه به قصد ايجاد 
انحراف در ذهن قاضي، شرعا مجازات دارد. قاضي حكم به تحمل هفتاد 
مجازات،  اتمام  از  قبل  كه  كرد  صادر  هاشمي  مهدي  براي  ضربه شالق 
اعترافات مهدي  اساس  بر  آمادگي كرد.  اعالم  افشاي حقيقت  براي  وي 
هاشمي، حشمت و دو فرزندش به طرز فجيعي به وسيله باند وي به قتل 
و همان شب  ها كشف شدند  دوستان وي، جنازه  با همكاري  رسيدند. 
خبر آن در تلويزيون به همراه تصاويري تكان دهنده، پخش شد و تاثيري 
ژرف بر مردم گذاشت. همچنين با اعترافات تازه باند سيدمهدي، مقداري 
سالح شامل 68 قبضه تفنگ، 7 قبضه آرپي جي و چند قبضه تيربار و 

مسلسل و ... كشف شدند. 
با وجود اين اعترافات و مدارك، ديگر راهي جز محاكمه مهدي هاشمي و 
باند وي وجود نداشت. سرانجام مهدي هاشيم بر اساس يك كيفر خواست 
سنگين، محاكمه و محكوم به اعدام شد و حكم اعدام در تاريخ 66/7/6 

به اجرا درآمد. 
منتظري و مساله دستگيري مهدي هاشمي

آقاي منتظري در قضيه مهدي هاشمي، نشانگر درستي  بررسي مواضع 
عملكرد  بود.  انقالب  آينده  رهبري  اطرافيان  درباره  امام  جدي  نگراني 
و  اصول  و  آنچنان خالف شرع  انقالب  از  بعد  و  قبل  مهدي هاشمي در 
ارزش هاي اسالم و انقالب بود كه به هر كسي نسبت پيدا مي كرد، وجهه 
او را مخدوش مي ساخت لذا امام خميني از همان ابتدا تالش كرد تا آقاي 

منتظري حساب خود را از مهدي هاشمي جدا كند. 
آيت  به  امام(ره)  هاشمي،  مهدي  دستگيري  از  قبل  ماه  چهار  حدود 
براي جدا كردن آقاي  تا  اد  امام جمعه اصفهان ماموريت د  اهللا طاهري 
منتظري از سيدمهدي هاشمي، اقدام كند. در مالقات با آيت اهللا طاهري، 

امام به وي فرمودند: 
«برويد و با ايشان صحبت كنيد و بگوييد من روي شما سرمايه گذاري 
كرده ام. اگر مي بينيد كه روحانيون در مقابل شما نمي ايستند به اين 
شما  مقابل  در  آنها  نباشم  من  روزي  اگر  و  هستم  من  كه  است  دليل 
خواهند ايستاد. لذا شما نبايد ضعفي داشتنه باشيد و اين مهدي هاشمي 
بهانه است دست آنها. اين كه شما بگوييد من چهار ماه است او را نديده ام 
و يا فرستاده ام از قول من دعوايش كرده اند، كفايت نمي كند، شما بايد 
اعالميه بدهيد كه مهدي هاشمي با من هيچ ارتباطي ندارد و كارهايش 

مورد تأييد من نيست و رفت و آمد او را به بيت خودتان ممنوع كنيد.»
مالقات آيت اهللا طاهري اصفهاني و نيز افراد ديگري چون حجت االسالم 
والمسلمين محمدي ري شهري با آقاي منتظري بي ثمر بود. چند روز 
آقاي  براي  را  اي  نامه  امام  حضرت  هاشمي،  مهدي  بازداشت  از  قبل 
منتظري نوشتند و در آن خواستار تصميم جدي وي در قضيه سيدمهدي 
شدند و تاكيد كردند كه اين راه بهتر است و اال هيچ عكس العملي در 
رسيدگي به امر او از خود نشان ندهيد كه رسيدگي به امر جنايت مورد 

اتهام، حتمي است. 
در پاسخ به اين خيرخواهي امام، آقاي منتظري برخوردي كرد كه بسيار 
به  نگاشت و  امام خميني  به  نامه اي  را خطاب  بود. وي  انتظار  از  دور 
اش  نامه  از  قسمتي  در  وي  كرد.  هاشمي  سيدمهدي  از  جدي  صورت 

نوشت: 
... ساده  يا فردي هستم  «من به حسب واقع در دو حال خارج نيستم: 
انديش، بازي خور و مثال سيدمهدي هاشمي به من خط و فكر مي دهد 
... يا اين كه ... چه بسا از خود هم فكر و تاملي و اراده اي داشته باشم 
... اگر فرض اول در حق من صحيح است پس تأييد و ترويج حضرتعالي 
براي  به من كذايي  اشتن  د  اميد  از من   و فضالت  علما  و  و مسئولين 
آينده اسالم و كشور و حتي تعريف حضرتعالي از من در همين نامه اخير 
صحيح نيست و واقعا الزم است براي آينده كشور و انقالب فكر اساسي 

بكنيد و مسامحه به هيچ نحو روا نيست و آن هم در درجه اول به عهده 
حضرتعالي است كه موسس انقالب بوده ايد و مالحظه مرا هم نكيند من 

جو طالب مقام نيستم.» 
عنوان  بازجويي خود چنين  در  نامه، سيدمهدي هاشمي  درباره همين 

كرده است: 
«روز آخري كه قصد داشتم خود را به وزارت اطالعات معرفي كنم آقا مرا 
احضار كردند و گفتند حضرت امام نامه اي به من نوشته اند و قسمتي 
از آن را كه درباره من بود خواندند. بعد اضافه كردند كه من هم يك 
نامه براي امام نوشتم و آن قسمتي را كه درباره من بود، برايم خواندند. 
بعد گفتند: امام با نامه خودشان، خواب را از چشم من گرفتند، من هم 
(پرونده سيدمهدي  بگيرد.»  امام  از چشم  را  نوشتم كه خواب  اي  نامه 

هاشمي، ص23)
پس از بازداشت سيدمهدي، آيت اهللا منتظري با اين استدالل كه «اگر 
امام مرا تحت فشار قرار دهند، حساب خود را از نظام جدا خواهم كرد»، 
مالقات هاي خود را قطع كرد و حتي مسئوالن رده اول نظام هم امكان 
ابعاد  خارجي،  هاي  رسانه  در  اعتصاب  اين  نداشتند،  را  او  با  مالقات 
انقالب به  گسترده اي پيدا كرد و يكي از جديترين بحران هاي تاريخ 

وقوع پيوست. 
نداد  اي  نتيجه  آقاي منتظري،  اعتصاب  براي شكستن  تالش مسئوالن 
و سرانجام خود امام وارد قضيه شدند. مرحوم سيداحمد خميني درباره 
بود، رنجنامه  ايشان به همين منظور تشكيل شده  جلسه كه در منزل 

خود خطاب به آقاي منتظري گفته است: 
«امام با كمال بزرگواري شما را خواستند و شما در جلسه اي در منزل 
اينجانب كه سران قوا و نخست وزير  بودند، شركت كرديد. از ابتدا معلوم 
بود كه به شما گفته بودند كه زير بار هيچ پيشنهادي نرويد تا آقا مهدي 
را آزاد كنند، چرا كه با همه با خشونت برخورد كرديد. امام در اين جلسه 
با تواضع بسيار از شما خواستند كه اعتصاب خود عليه نظام را بشكنيد 
به شما گفتند: آيا شما ماها را دشمن خود مي دانيد؟ يقينا اين را نمي 
توانيد بگوئيد. بعد با حالت بسيار صميمي و گرم فرمودند: من از شما 
خواهش مي كنم كه اين كارها را كنار بگذاريد و مشغول كار خود شويد. 
قبول نكرديد. فرمودند: من ارادات به شما دارم. من مخلص شما هستم. 
از اين مريد و مخلص خود قبول بفرمائيد و به كار خود مشغول شويد. با 
كمال خشونت گفتيد: «ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها». در اين هنگام من 
به دوستان نگاه كردم، ديدم همهگي از شرم و حيا، سرهايشان را پايين 
انداخته اند و آقاي خامنه اي اشك در چشمانشان بود. آقاي رفسنجاني 
و من در جلو امام به شما گفتيم كه شما قائل به واليت فقيه هستيد و 
به قول خودتان 700 صفحه پيرامون آن مطلب نوشته ايد (البته تا آن 
موقع)، چرا گوش به حرف امام نمي دهيد؟ باز همان جمله «ال يكلف اهللا 

نفسا» را به زبان آورديد و امام با خونسردي به شما نگاه مي كردند.»
از  مختلف  هاي  شيوه  به  منتظري  آقاي  نيز  ها  پيگيري  ادامه  در 
سيدمهدي هاشمي حمايت مي كرد و در نامه هاي خود به امام يا در 
و  ها  دستگيري  در  اطالعات  وزارت  عملكرد  ايشان،  با  خود  ديدارهاي 
بازجويي ها را زير سوال مي برد. پس از پخش مصاحبه مهدي هاشمي، 
به  نامه اي  وضعيت به گونه اي شد كه بيت آيت اهللا منتظري هم در 
امام خميني، از برخورد قاطع امام با جريان هاي انحرافي تشكر كرد و 
خواستار رسيدگي بدون اغماض جرايم و اتهامات مهدي هاشمي شد. اما 
امام، تندترين  نامه ديگري به  علي رغم اين موضعگيري علني، وي در 
انتقادها را مستقيما متوجه ايشان كرد و مدعي شد كه امام از عالقمندان 

خود منقطع شده است! 
دفاع آقاي منتظري از سيدمهدي حتي تا آخرين ساعات حيات وي نيز 
ادامه داشت و پس از صدور رأي و در آستانه اجراي حكم نيز وي نامه 
اي را براي حضرت ا مام ارسال كرد و در آن با اشاره به سو ابق مهدي 
هاشمي و تاثير منفي اعدام وي بر جبهه ها، سعي نمود نظر امام را براي 
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توقف حكم، جلب كند اما هنگامي نامه او به دفتر امام رسيد كه حكم 
اعدام اجرا شده بود. 

حمايت آقاي منتظري تنها از مهدي هاشمي نبود بلكه از ديگر متهمان 
برادر  آن پرونده از جمله فتح اهللا اميد نجف آبادي و هادي هاشمي – 
سيدمهدي و داماد آقاي منظري – نيز حمايت مي كرد و اين در حالي 
بود كه امام خميني و بسياري از ياران و نزديكان ايشان و مسئوالن درجه 
اول نظام، منتقد اينگونه برخوردها بودند و فقط به اجراي احكام شرعي 

و عدالت فكر مي كردند. 
از اعدام مهدي هاشمي تا عزل از قائم مقامي رهبري

با اعدام مهدي هاشمي، نوع برخورد آقاي منتظري با مسائل انقالب بسيار 
متفاوت شد به گونه اي كه در درون نظام به يك چهره دائما منتقد و 
معترض تبديل شد. البته وي همچنان قائم مقام رهبري بود و در اكثر 
مسائل كشور نظر مي داد و دخالت مي كرد. امام خميني هم در همين 
ايام، در قالب سخنراني ها و اعالميه ها، به مواضع و اظهارات وي پاسخ 
مي گفت. تا زماني كه جنگ ادامه داشت، آقاي منتظري به عنوان يك 
طرفدار صلح با عراق، مواضع خود را به مسئوالن و روحانيوني كه با او 
مالقات مي كردند، ابراز مي داشت و اين در حالي بود كه نظر رهبري 

انقالب در آن شرايط، نفي صلح و رد قبول قطعنامه 598 بود. 
به تدريج، وضعيت جبهه و جنگ دگرگون گشت و با صدور مجوز ابرقدرت 
ها براي عراق در استفاده گسترده از سالح هاي شيميايي و با حمايت 
همه جانبه آمريكا و شوروي و انگليس و فرانسه از صدام، شرايط تازه اي 

در جنگ پديد آمد. 
واقعيت اين بود كه ما در جنگ تحميلي، در ميان ابرقدرت ها، پايگاهي 
نداشتيم و اين به ماهيت مستقل و غيروابسته انقالب اسالمي مربوط مي 
شد. در مقابل عراق به صورت سنتي در حيطه نفوذ شوروي قرار داشت و 
قراردادهاي دفاعي و نظامي متعددي، آنها را به هم پيوند مي داد. در عين 
حال، صدام در مخالفت با جمهوري اسالمي و در تحميل جنگ بر ما، از 
منافع غرب و مشخصا آمريكا و اسرائيل حمايت مي كرد چرا كه در مقابل 
پيشرفت انقالب اسالمي در منطقه و جهان، اين عراق بود كه رويارويي 
مستقيم با انقالب را آغاز كرده بود. سياستمداران آمريكايي و اسرائيلي 
كه كند ذهني سياسي سران شوروي را نداشتند، از پس شعارهاي تند و 
انقالبي صدام و حزب بعث، ماهيت اقدامات او را شناخته بودند و به همين 
دليل به صورت گسترده از او حمايت مي كردند و دوستان عرب خود را 

به پشتيباني از عراق، تشويق مي كردند. 
اين حمايت ها به ويژه پس از تصويب قطعنامه 598 و پذيرش اوليه آن از 
سوي عراق، ابعاد وسيعتري پيدا كرد و از جمله دادن اطالعات ماهواره اي 
از وضعيت نيروهاي نظامي ايران به عراق، تسليح گسترده عراق به انواع 
تسليحات نظامي از جمله سالح هاي شيميايي و اتمي، سكوت و حتي 
حمايت ضمني از عراق در قبال استفاده غيرمجاز از تسليحات شيميايي 
در جبهه ها و نيز در شهرها، اعمال فشار بر جمهوري اسالمى در تهيه 
كمترين امكانات مورد نياز در دفاع مشروع و قانوني اش عليه تجاوز و ... 

در دستور كار كشورهاي غربي قرار گرفت. 
يك  از  كمتر  فاصله  در  و  كرد  تغيير  جنگ  وضع  شرايطي،  چنين  در 
نظامي  متعدد  شكست هاي  ها،  جبهه  در  ما  چرخيد.  ما  زيان  به  سال 
وضعيت  هم  اقتصادي  نظر  از  كه  بود  حالي  در  اين  و  كرديم  تحمل  را 
مناسبي نداشتيم. منافقين هم توسط آمريكا و عراق، مسلح شده و در 
كنار نيروهاعي عراقي، تعرضات نظامي عليه نيروهاي انقالب را آغاز كرده 
بودند. در چنين شرايطي كه احتمال پيروزي ما در جنگ، بسيار كاهش 
اقتصادي كشور،  و  نظامي  از مسئوالن سياسي،  امام  بود، حضرت  يافته 
گزارش هاي واقعي مورد نياز را طلب كردند و متكى بر همين گزارش ها، 
تصميم به قبول قطعنامه 598 گرفتند. گفتني است كه قطعنامه 598 به 
گونه تنظيم شده بود كه برخي از خواسته هاي جمهوري اسالمى نظير 

بازگشت به مرزهاي بين المللي، تعيين متجاوز و تامين خسارات جنگي 
در آن پيش بيني شده بود و طبعا در چنين شرايطي، پذيرش آن به سود 

ما تلقي مي شد. 
پس از تصميم ا يران، عراق سعي كرد كه پذيرش قبلي قطعنامه 598 را 
ناديده بگيرد و به تجاوزاتش ادامه دهد ولي مردم و نيروهاي نظامي ما، 
اين حمالت را پاسخ گفتند و در نهايت، عراق هم تن به آتش بس داد 
و در اين در حالي بود كه منا فقين هم توان خود را در عمليات مرصاد 

سنجيدند و با شكست سختي مواجه شدند. 
پس از قبول قطعنامه، در داخل كشور وضعيت خاصي ايجاد شد و گونه 
اي تجديدنظرطلبي در اهداف و سياست هاي كالن انقالب اسالمي در 
دستور كار برخي از نيروهاي درون نظام قرار گرفت. در واقع عده اي به 
اين باور رسيدند كه ما در جنگ اشتباه كرديم و از همان ابتدا بايد به 
نظرات امثال «نهضت آزادي» گوش مي داديم و صلح را مي پذيرفتيم. 
دوران حاكميت «شور  را  مقدس  دفاع  و  دوران جنگ  تدريج،  به  اينان 
رخدادهاي  از  بسياري  نفي  در  را  خردگرايي  و  كردند  معرفي  انقالبي» 
پس از انقالب دانستند وحاكميت عقالنيت را با نفي بسياري از شعارهاي 
با  و سازش  آمريكا  با  رابطه  با  مخالفت  انقالب،  از جمله صدور  گذشته 

اسرائيل و امثالهم ميسر مي ديدند. 
در اين ميان چون طيف موسوم به چپ در طول دفاع مقدس، مسئوليت 
هاي اساسي كشور را بر عهده داشت، بيشترين انتقادها متوجه آنها بود. 
به عنوان مسئول همه  اين طيف  به همين دليل عموما تالش مي شد 
ناكامي ها و نارسايي ها معرفي شود و شعارهاي انقالبي اين طيف، عامل 
قلمداد   ... و  اقتصادي  كمبودهاي  و  جنگ  در  شكست  و  ايران  انزواي 

گردد. 
در اين ايام، آيت اهللا منتظري نيز يكي از پايه هاي ثابت انتقاد از دولت 
بتدريج،  منتظري  آقاي  علني  انتقادهاي  دامنه  بود.  موسوي  ميرحسين 
سياست هاي كلي نظام را هم دربرگرفت و كار به جايي رسيد كه مستقيما 
به انتقاد از امام پرداخت. در اين ايام، كمترين  نفوذ را طيف موسوم به 
چپ در انديشه و نظرات آقاي منتظري داشت و در مقابل طيف موسوم 
انديشانه تصور  به راست، مدافع سخنان و اظهارات وي بود چون ساده 
براي  را  زمينه  و  است  رقيب  عليه طيف  فقط  مواضع  اين  كه  كرد  مي 
گسترش و نفوذ آنها هموار مي كند در حالي كه آقاي منتظري به فراتر 
از نيروهاي درون انقالب يعني به بازگشت امثال نهضت آزادي به عرصه 
حكومت، اعتقاد داشت و اين را در يكي از سخنراني هاي رسمي خود 

نيز تصريح كرده بود.
يكي از موضوعات نسبتا مهمي كه پس از قبول قطعنامه 598 پيش آمد، 
اقدام منافقين به جنگ عليه نظام و انقالب بود كه در جريان عمليات 
مرصاد، با شكست مواجه شد. در جريان اين اقدام خيانتكارانه منافقين، 
بودند  فعال  اين سازمان در داخل كشور هم  زنداني  اعضاي  از  بسياري 
بدين صورت كه طرح شورش از داخل زندان ها نيز تهيه شده بود و در 
صورتي كه منافقين موفق مي شدند برخي از شهرهاي كشور را اشغال 
كنند، منافقين داخل زندان ها نيز شورش مي كردند و به كمك ديگر 
منافقين مي شتافتند. اين طرح پس از شكست منافقين، كشف شد و 
به دنبال اين ماجرا، حضرت امام يك تصميم قاطع و انقالبي گرفت و با 
انتخاب يك هيئت سه نفره (دادستان، مسئول اطالعات و مسئول زندان) 
زندان ها، تصميم جدي گرفته  منافقين داخل  به  داد كه نسبت  دستور 
شود بدين صورت كه اگر به تشخيص اين هيئت، افراد زنداني همچنان 
سر موضع ضد انقالبي خود هستند و پس از آزادي از زندان، دوباره به 
سازمان منافقين ملحق مي شوند، فورا اعالم شوند و در صورتي كه توبه 
كرده و از گذشته خود پشيمان هستند، فورا آزاد شوند. مطابق همين نظر 
امام خميني، چند صد نفر از منافقين و وابستگان ديگر گروه هاي مسلح 
كه همچنان به مشي مسلحانه عليه نظام اسالمي اعتقاد داشتند، اعدام 
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شدند و صدها زنداني تواب هم آزاد شده و به خانواده هاي خود پيوستند.
اين تصميم حضرت امام به شدت مورد انتقاد و اعتراض آقاي منتظري 
واقع شد و همچنانكه از روحيه خاص وي انتظار مي رفت، قادر به تبيين 
چنين امري نبود. آقاي منتظري معتقد بود كه زندانيان مورد نظر، قبال 
محاكمه شده و اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت خويشنند 
و اعدام آنها درست نيست. همچنين اين امر در دنيا و اكنش منفي دارد و 
آيندگان هم درباره ما قضاوت مثبتي نخواهند كرد به ويژه آن كه احتمال 
خطا هم وجود دارد و ممكن است كساني از توابين هم اعدام شوند. اما 
نگاه حضرت امام به اين مساله، كامال متفاوت بود. به نظر ايشان، هر كسي 
كه عليه نظام دست به اسلحه برده، شرعا مستحق مجازات مرگ است و 
افراد زنداني منافق هم چنين وضعيتي دارند. محاكمه قبلي آنان همراه با 
رأفت و گذشت  اسالمي صورت گرفته بود و اال هيچكدام از افرادي كه در 
ترورها و عمليات نظامي دخالت داشته و مستقيم و غيرمستقيم عليه نظام 
اسالمي جنگيده بودند، مجازاتي كمتر از مجازات محارب ندارند. از طرفي 
خويش  ضدانقالبي  موضع  سر  كه  هستند  كساني  از  افراد  اين  اكثريت 
باقي مانده اند و پس از آزادي به منافقين ملحق مي شوند و به عراق مي 
روند و روند خيانت را پي مي گيرند. در چنين شرايطي، ما بايد به تكليف 
شرعي خودمان عمل كنيم و ترسي از قضاوت جهانيان يا تاريخ نداشته 
و  اسالم(ص)  پيامبر  مواضع  و  عملكرد  هم  امام  حضرت  مستند  باشيم. 
حضرت علي(ع) بود. پيامبر كه رحمه للعالمين بود در يك روز بيش از 
700 يهودي بني قريظه را كه دائما عليه اسالم، توطئه مي كردند، گردن 
زد چون دفاع از اسالم و مسلمين را تكليف مي دانست. همچنين حضرت 
علي(ع) هم در سه جنگ با افراد ظاهرا مسلمان جنگيند و توطئه گران و 
دشمنان را مجازات كرد و در كشتن محاربان ضد اسالم راستين، هرگز 
امير دستور  در جنگ جمل، حضرت  اينكه  كرد. جالب  نمي  ترديد هم 
آنها  توطئه،  اساس  با سركوب  را نكشند چون  افراد متواري  تا  بود  داده 
جايي را براي گرد هم آمدن و دوباره وارد جنگ شدن، در اختيار نداشتند 
ولي در جنگ صفين، امام دستور داده بود تا متواريان را نيز تعقيب كنند 
تجهيز  و  سازماندهي  دوباره  و  گريزند  مي  شام  به  آنان  چون  بكشند  و 
مي شوند و به جنگ نظام اسالمي مي آيند و فتنه و فساد مي كنند و باعث 

قتل مسلمانان مي شوند. 
اما به رغم وجود اين ادله، آقاي منتظري با همان استدالل ها، نامه هاي 
متعددي را براي امام خميني، مسئوالن قضائي و دستگاه هاي اطالعاتي 

فرستاد و به اين تصميم نظام، ا عتراض كرد. 
با فرارسيدن بهمن 67، جريان تجديدنظر طلب در آرمان ها و شعارهاي 
انقالب، فرصتي به دست آورد تا عملكرد يك دهه انقالب را مورد بررسي 
و نقد قرار داده و در قالب سخنراني و نوشته ها و مصاحبه ها، عملكرد 
گذشته نظام را ناموفق جلوه دهد. يكي از اين افراد، آقاي منتظري بود. 
وي در سخنراني روز 22 بهمن 67 به صورت صريح به نقد عملكرد ده 

ساله انقالب پرداخت و گفت: 
«بعد از ده سال بايد عملكرد خود را حساب كنيم ... بايد حساب كنيم در 
ظرف اين ده سال كه جنگ را به ما تحميل كردند آيا جنگ را خوب طي 
كرديم يا نه، دشمنان ما كه اين جنگ را بر ما تحميل كردند آنها پيروز از 
كار درآمدند، چقدر از نيرو از ايران و از دست ما رفت و چقدر جوان هايي 
را از دست داديم كه هر كدام يك دنيا ارزش داشتند و چه شهرهايي از 
ايم  اينها بررسي شود و ببينيم اگر اشتباهاتي كرده  بايد  ما خراب شد. 
اينها توبه دارد و اقال متنبه شويم كه بعدا تكرار نكينم. چقدر در اين مدت 
شعارهايي داديم كه غلط بود و خيلي از آنها ما را در دنيا منزوي كرد و 
مدرم دنيا را به ما بدبين كرد و هيچ لزومي هم براي اين شعارها نداشتيم. 
اينها راه عاقالنه تري داشته و ما سرمان را پائين انداختيم و گفتيم همين 
است كه ما مي گوئيم بعد هم فهميديم كه اشتباه كرده ايم. بايد بفهميم 
كه اشتباه كرده ايم و بعد بگوئيم خدايا واي ملت ايران ما اينجا اشتباه 

كرده ايم... ما در جنگ خيلي اشتباه كرديم و خيلي جاها لجبازي كرديم 
ما  انجام دهيم...  را  آن  توانيم  نمي  دانستيم  داديم كه مي  و شعارهائي 
خيلي جاها لجبازي كرده ايم و گوش به حرف و تذكرات افراد عاقل در 
راهنمايي  اعالميه هاي خارج و داخل كه  و  تلويزوين  راديو  روزنامه ها، 
و وساطت مي كردند در بعضي مسائل نداده ايم و قبول نمي كرديم و 
توجه نداشتيم. اما حاال چيزهايي كه قابل جبران است بايد جبران كنيم 
نصيحت  و  حرف  به  نكردن  گوش  لجاجت،  حالت  كه  باشيم  مواظب  و 
افراد،  به  اعتنايي  نيروهاي خوب، بي  ديگران، خودمحوري ها، كنار زدن 
منزوي كردن افراد دلسوز و فشار آوردن بر بعضي مردم را كنار بگذاريم... 
از ده سال پيدا شود و ده سال كه شعار داده  انشاءاهللا يك تحولي بعد 
ايم مجددا فقط شعار نباشد... بايد در مديريت كشور تحولي پيش بيايد 
و بازسازي كشور از نيروهاي مديريت كشور شروع شود و خيلي ها كه 
منزوي هستند در كارها وارد شوند چه از داخل و چه از خارج، بسياري 
از كشورها در جنگ شكست خوردند اما در اثر اين كه ننشستند و به فكر 

آينده خود بودند تحولي در صنعت و تكنولوژي ايجاد كردند...»
نبود كه دامنه  قائم مقام رهبري، چيزي  از موضع  اين ديدگاه ها  طرح 
اثرش، ناچيز باشد، لذا بسياري از مردم را دچار حالتي از بهت و نگراني 
ساخت و اين پرسش را مطرح كرد كه آيا واقعا ما اشتباه كرده ايم و اگر 
در برخي از زمينه ها، موفق نبوده ايم ناشي از غلط بودن شعارهاست يا 

قدرتمندي موانع و فراواني دشمن؟ 
اميد  قطع  منتظري  آقاي  از  تدريج  به  اين شرايط،  در  كه  امام خميني 
تحليل ها،  گونه  اين  منفي  پيامدهاي  به  به  نسبت  نمي توانست  كردند، 
ساكت بماند و عدول از اصول را تحمل كند. اين بود كه به هر مناسبتي 
به اين گونه اظهارات، پاسخ مي گفتند و از جمله در پيامي به مراجع، 
روحانيون، مدرسين، طالب و ائمه جمعه و جماعات، در تاريخ 67/12/2 

صريحا به تحليل آقاي منتظري پاسخ گفتند. 
امام خميني در قسمتي از اين پيام مهم چنين نوشته اند: 

«من در اينجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان 
شهدا و جانبازان به خاطر تحليل هاي غلط اين روزها رسما معذرت مي 
خواهم و از خداوند مي خواهم مرا در كنار شهداي جنگ تحميلي بپذيرد. 
من در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستم. 
راستي مگر فراموش كرده ايم كه ما براي اداي تكليف جنگيده ايم و نتيجه 
فرع آن بوده است؟ ملت ما تا آن روز كه احساس كرد كه توان و تكليف 
جنگ دارد، به وظيفه خود عمل كرد و خوشا به حال آنان كه تا لحظه 
را  انقالب  بقاي  نكردند. آن ساعتي هم كه كه مصلحت  ترديد  آخر هم 
در قبول قطعنامه ديد و گردن نهاد، باز به وظيفه خود عمل كرده است. 
آيا از اين كه به وظيفه خود عمل كرده است، نگران باشد؟ نبايد براي 
رضايت چند ليبرال خودفروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه 
اي غلط عمل كنيم كه حزب اهللا عزيز احساس كند جمهوري اسالمى 
دارد از مواضع اصولي اش عدول مي كنند. تحليل اين مطلب كه جمهوري 
اسالمي ايران چيزي به دست نياورده و يا ناموفق بوده است، آيا جز به 
سستي نظام و سلب اعتماد مردم منجر مي شود؟ تاخير در رسيدن به همه 
اهداف دليل نمي شود كه ما از اصول خود عدول كنيم. همه ما مامور به 
اداء تكليف و وظيفه ايم، نه مأمور به نتيجه... ملت ما توانسته است در اكثر 
زمينه هايي كه شعار داده است به موفقيت نائل شود. ما شعار سرنگوني 
شاه را در عمل نظاره كرده ايم، ما شعار آزادي، استقالل را به عمل خود 
زينت بخشيده ايم، ما شعار «مرگ بر آمريكا» را در عمل جوانان پرشور 
و قهرمان و مسلمان مان در تسخير النه فساد و جاسوسي آمريكا تماشا 
معترفيم  البته  زده ايم.  با عمل محك  را  ما همه شعارهاي مان  كرده ايم. 
كه در مسير عمل موانع زيادي به وجود آمده است كه مجبور شده ايم 
روش ها و تاكتيك ها را عوض نمائيم... من امروز بعد از ده سال از پيروزي 
انقالب اسالمي، همچون گذشته اعتراف مي كنم كه بعضي تصميمات اول 
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انقالب در سپردن پست ها و امور مهم كشور به گروهي كه عقيده خالص 
و واقعي به اسالم ناب محمدي نداشته اند، اشتباهي بوده است كه تلخي 
آن به راحتي از ميان نمي رود، گر چه در آن موقع هم من شخصا مايل به 
روي كار آمدن آنان نبودم، ولي با صالحديد و تأييد دوستان قبول كردم 
و االن هم معتقدم كه آنان به چيزي كمتر از انحراف انقالب در تمامي 
اصول و حركت به سوي آمريكاي جهانخوار قناعت نمي كنند، درحالي كه 
در كارهاي ديگر نيز جز حرف و ادعا هنري ندارند. امرزو هيچ تأسفي نمي 
خوريم كه آنان در كنار ما نيستند، چرا كه از اول هم نبوده اند. انقالب به 
هيچ گروهي بدهكاري ندارد و ما هنوز چوب اعتمادهاي فراوان خود را به 
گروه ها و ليبرال ها مي خوريم. آغوش كشور و انقالب هميشه براي پذيرش 
همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعه داشته و دارند گشوده است، 
آمريكا  بر  مرگ  چرا  كه  اصول  همه  از  آنان  طلبكاري  قيمت  به  نه  ولي 
گفتيد؟ چرا جنگ كرديد؟ چرا نسبت به منافقين و ضدانقالبيون حكم 
خدا را جاري مي كنيد؟ چرا شعار نه شرقي و نه غربي داده ايد؟ چرا النه 
جاسوسي را ا شغال كرده ايم؟ و صدها چراي ديگر. و نكته مهم در اين 
رابطه اينكه نبايد تحت تاثير ترحم هاي بيجا و بي مورد نسبت به دشمنان 
خدا و مخالفين و متخلفين نظام به گونه اي تبليغ كنيم كه احكام خدا 
به سود  تنها  نه  موارد  اين  ياز  بعض  بروند. من  زير سوال  الهي  و حدود 
كشور نمي دانم، كه معتدم دشمنان از آن بهره مي برند. من به آنهائي كه 
دستشان به راديو و تلويزيون و مطبوعات مي رسد و چه (بسا) حرف هاي 
ديگران را مي زنند، صريحا اعالم مي كنم: تا من هستم نخواهم گذاشت 
منافقين، اسالم اين مردم بي پناه را از بين ببرند. تا من هستم از اصول نه 
شرقي و نه غربي عدول نخواهم كرد. تا من هستم دست ايادي آمريكا و 

شوروي را در تمام زمينه ها كوتاه مي كنم».
در اين ايام، هنوز عموم مردم احساس دوگانگي و اختالف مواضع ميان 
حضرت امام و قائم مقام رهبري نمي كردند ولي خواص و ياران امام، مي 
امام خميني  انتقاد  مورد  منتظري،  آقاي  مواضع  و  عملكرد  كه  دانستند 
است و برخي نيز در قالب نامه هاي خصوصي يا در مالقات حضوري، از 
انتقاد مي كردند و خواستار اصالح عملكرد و مواضع وي  آقاي منتظري 

مي شدند. 
در همين ايام، برخي از نامه هاي منتظري به مسئوالن درباره مساله اعدام 
منافقين، به دست عناصر ضدانقالب افتاد و در نشريات ضدانقالبي خارج 
نامه نگاري ها  اينگونه  درباره  بارها  و  بارها  قبال  كه  امام  شد.  درج  كشور 
به  مدارك  اين  كه  بودند  كرده  تاكيد  و  داده  هشدار  منتظري  آقاي  به 
آقاي  نامه   با چاپ  برمال مي گردد،  نظام  اسرار  و  دست دشمنان مي افتد 
منتظري در نشريات ضدانقالبي، سخن خود را صريح تر كردند و در پيام 

به مهاجرين جنگ تحميلي در تاريخ 1368/1/2 چنين نوشتند: 
ساده انديشان  دهان  از  را  خود  كه حرف  كرده اند  اعالم  بارها  «نفوذي ها 
موجه مي زنند. من بارها اعالم كرده ام كه با هيچ كس در هر مرتبه اي كه 
باشد عقد اخوت نبسته ام، چهارچوب دوستي من در درستي راه هر فرد 
نهفته است. دفاع از اسالم و حزب اهللا اصل خدشه ناپذير سياست جمهوري 
اسالمي است. ما بايد مدافع ا فرادي باشيم كه منافقين سرهاشان را در 
مقابل زنان و فرزندانشان سر سفره افطار گوش تا گوش بريدند. ما بايد 
دشمن سرسخت كساني باشيم كه پرونده هاي همكاري آنان با آمريكا از 
النه جاسوسي بيرون آمده. ما بايد تمام عشق مان به خدا باشد نه تاريخ! 
كساني كه از منافقين و ليبرال ها دفاع مي كنند پيش ملت عزيز و شهيد 
داده ما راهي ندارند. اگر ايادي بيگانه و ناآگاهان گول خورده كه بدون 
توجه بلندگوي ديگران شده اند از اين حركات دست برندارند، مردم ما آنها 

را بدون هيچگونه گذشتي طرد خواهند كرد.»
اين گونه اظهارات علني امام خميني به همراه تصريح مخالفتشان با آقاي 
مسلم  امام  ياران  و  نزديكان  همه  براي  خصوصي،  جلسات  در  منتظري 
ساخت كه امام خميني تحت هيچ شرايطي به ادامه وضع موجود راضي 
نيستند و براي اصالح رفتار و مواضع آقاي منتظري، كاري جدي خواهند 

كرد، اما هنوز – يعني چهار روز قبل از تصميم امام – كسي از مسئوالن 
و اطرافيان امام تصور هم نمي كرد كه ايشان دستور عزل آقاي منتظري را 

از قائم مقامي رهبري صادر كنند.
پس از پيام دوم فروردين سال 68 امام خطاب به مهاجرين جنگ تحميلي، 
آقاي منتظري كه بسياري از مطالب پيام مذكور را عليه خود مي ديد، در 
تاريخ چهارم فروردين ماه، نامه اي خطاب به امام خميني نگاشت و در آن، 

ضمن دفاع از خود، موارد زير را مطرح كرد:
1. بيت من، شعبه اي از بيت شما است و در ميان بيوت آقايان، تنها بيتي 
است كه ترويج و تأييد انقالب و رهبري حضرتعالي را داشته و هميشه 

طرفدار نظام بوده است...
مردم  و  ارگان ها  و  ادارات  و  نهادها  مسئولين  من،  اطالعاتي  منابع   .2
مراجعه كننده هستند كه وقتي درد دل مي كردند من احساس مسئوليت 
مي كردم و آنها را بازگو مي كردم و از باب «النصيحه المام المسلمين» ... 

براي حضرتعالي مي نوشتم ...
3. اينجانب تا حال معتقد بودم كه تذكرات و انتقادات من نه فقط موجب 
تضعيف نظام نمي شود بلكه از نظر اين كه اكثريت مردم را اميدوار ساخته 
و مسئولين را نيز در صدد رفع نواقص و توجه بيشتر به مسائل مي سازد، 
موجب تقويت انقالب و نظام هم مي باشد. مع ذلك اگر حضرتعالي تشخيص 
مي دهيد كه اين شيوه به مصلحت نيست و موجب تضعيف نظام و انقالب 
مي باشد، اين جانب شرعا نظر حضرتعالي را بر نظر خود ارجح مى دانم.»

در اين ايام كه سخت ترين دوران انقالب به حساب مي آمد، امام خميني در 
فكر يك مصحلت انديشي بسيار بزرگ براي آينده انقالب بودند و سرانجام 
و شديداللحن،  و صريح  تند  بسيار  اي  نامه  نوشتن  با   68/1/6 تاريخ  در 

تصميم خود را اعالم كردند. 
در اين نامه، امام خميني تصريح كردند كه ديگر قائم مقامي آقاي منتظري 
را قبول ندارند و وي را «ساده لوح» مي دانند و اگر انقالب به دست وي 

سپرده شود، از دامن ليبرال ها و منافقين سردر مي آورد. 
در اين نا مه بسيار تند، امام خميني تاكيد كرده بودند كه اقدامات آقاي 
منتظري، خيانت به اسالم تلقي مي شود و نظام اسالمي را تضعيف مي كند 
هيچ  منسوبند،  منتظري  آقاي  به  كه  كساني  و  اطرافيان  به  توجه  تا  و 
اميدي به اصالح رفتار وي وجود ندارد و بنابراين بهتر است در گام اول به 
اصالح دفتر و بيت خود دست بزند و در امور حوزه ها و مسائل سياسي، 

دخالت نكند. 
تصميم امام خميني آنچنان دور از تصور بود كه يكباره همه را غافلگير 
و  بودند  به منتظري مطلع  امام  از ميزان عشق و عالقه  زيرا مردم  كرد. 
مي دانستند كه ايشان تنها درباره شهيد مطهري و آقاي منتظري، تعبير 
«حاصل عمر من» را به كار برده بودند و اينك شاهد بودند كه امام حاصل 
عمر خويش و «اميد امت و امام» را با دست خود از منصب قائم مقامي 
در  امام  كه حضرت  بود  مشخص  ديگر  از سوي  اند.  كرده  عزل  رهبري 
اين گونه تصميمات، با سنجيدگي كامل عمل مي كنند و برخالف آقاي 
منتظري، تعجيل در تصميم گيري را آفت رهبري مي دانند و اين، واقعيتي 

بود كه در چندين حادثه مهم انقالب، ظهور و بروز كرده بود.
مسئوالن درجه اول كشور نيز قادر به هضم اين تصميم مهم و تاريخي 
امام خميني نبودند و دست كم، فلسفه شدت عمل و برخورد تند امام را 
در نمي يافتند. به همراه اين تصميم مهم، چند اقدام ديگر نيز مورد نظر 

امام بود.
 اول آن اين كه اين نامه تند و شديداللحن از رسانه ها پخش شود. دوم اين 
كه فورا جلسه خبرگان رهبري تشكيل شود و تصميم گيري درباره عزل 
آقاي منتظري را رسميت بخشد، سوم اين كه د راسرع قت كليه عكس ها 
و پوسترهاي آقاي منتظري از سراسر ادارات و مراكز دولتي برداشته شوند. 
در مورد اقدام اخير، مشكل حادي وجود نداشت و با نظر امام خميني و به 
دستور ميرحسين موسوي نخست وزير، كليه عكس ها و پوسترهاي آقاي 
منتظري از سراسر ارگان ها و مراكز دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت 
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برداشته شد اما در مورد اول و دوم، اختالف نظرها، زياد بود و در واقع، 
مسئوالن درجه اول كشور و از جمله رئيس جمهوري، رياست مجلس، 
هيئت رئيسه مجلس خبرگان و بسياري از افراد بيت و دفتر امام، به ويژه 
با پخش نامه امام خميني مخالفت كردند كه اوال نيازي به تشكيل جلسه 
رسانه ها،  از طريق  منتظري  به  امام  نامه  ثانيا  و  نيست  مجلس خبرگان 
منتشر نشود و اين در حالي بود كه حضرت امام همچنان تاكيد مي كرند 

«براي مصلحت آينده خودتان است كه بر پخش نامه اصرار مي ورزم».
شدن  مطلع  با  منتظري  آقاي  كه  بودند  اميدوار  كشور  اصلي  مسئوالن 
از تصميم حضرت امام، به صورت داوطلبانه كنار مي رود و بدين شكل، 
خواست امام خميني جامعه عمل مي پوشيد و به همين دليل نامه 86/1/6 
حضرت امام به وسيله حجت االسالم والمسلمين عبداهللا نوري به رويت 
آيت اهللا منتظري رسيد و با توجه به آن كه دو روز قبل آقاي منتظري 
براي امام نوشته بود كه «اين جانب شرعا نظر حضرتعالي را بر نظر خودم 
مقدم مي دانم»، اين تصميم حضرت امام را پذيرفت و در تاريخ 86/1/7 با 
نگارش نامه اي خطاب به امام راحل، رسما استعفاي خود را اعالم كرد. 

وي در اين نامه تصريح كرد كه در گذشته همچون سربازي فداكار و از 
خود گذشته و مطيع در كنار امام بوده است و اينك نيز خود را ملزم به 
نظام اسالمي  ثبات  بقا و  زيرا  ايشان مي داند  اجراي دستورات  اطاعت و 

مرهون از مقام معظم رهبري است. 
وي همچنين نوشت: «از همه برادارن و خواهران عزيز و عالقمند تقاضا 
مي كنم مبادا در مورد تصميم مقام معظم رهبري و خبرگان محترم به 
بهانه حمايت از من كاري انجام دهند و يا كلمه اي بر زبان جاري نمايند 
زيرا مقام معظم رهبري و خبرگان جز خير و مصلحت اسالم و انقالب را 

نمي خواهند.» 
نامه 68/1/6 و نامه 68/1/8

به  تمكين  و  رهبري  مقامي  قائم  از  منتظري  آقاي  استعفاي  دنبال  به 
نظرات امام خمينى، بخش زيادى از خواست و نظر امام خميني تامين 
شد و ايشان هم در تاريخ 68/6/8 در نامه اى ديگر خطاب به آيت اهللا 
نظام  «رهبري  كه  كردند  تاكيد  وي،  استعفاي  قبول  ضمن  منتظري، 
كه  است  و خطيري  مسئوليت سنگين  و  كار مشكل  اسالمي  جمهوري 
تحملي بيش از طاقت شما مي خواهد و به همين جهت هم شما و هم 
اين زمينه مثل هم فكر  انتخاب شما مخالف بوديم و در  با  ابتدا  از  من 

مي كرديم.» 
در پايان اين نامه نيز امام خميني از طالب عزيز، ائمه محترم جمعه و 
جماعات، روزنامه ها و راديو تلويزيون خواستند كه براي مردم اين قضيه 
ساده را روشن كنند كه در اسالم، مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم 

بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم. 
با نامه 68/1/8 حضرت امام بسيار واضح بود،  تفاوت لحن نامه 68/1/6 
هر چند روح كلي هر دو نامه يكسان به نظر مي رسند، بدين معنا كه در 
و  تصريح شده  رهبري،  مقامي  قائم  از  منتظري  آقاي  نامه، عزل  دو  هر 
همچنين اصالح بيت و اطرافيان وي مورد توجه قرار گرفته است. البته در 
نامه دوم، تاكيد شده بود كه «من صالح شما و انقالب را در اين مي بينم 
كه شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظرات شما استفاده كنند» و 
نيز آمده بود كه «جنابعالي ان شاءاهللا با درس و بحث خود حوزه و نظام 
را گرمي بخشيد» و اين در حالي بود كه دخالت آقاي منتظري در امور 

مربوط به مرجعيت و مسائل حوزوي نيز مورد انكار قرار گرفته بود. 
فاصله كم زمانى،  به  با توجه  از نظر لحن و محتوا  نامه  اين دو  مقايسه 
حكايت از آن دارد كه نظرات امام خميني در شرايط نگارش نامه دوم، 
اين  به  اول، عمدتا  نامه  امام در  تامين شده بودند و برخورد تند  عمدتا 
دليل بود كه ايشان مي خواستند تامين مصلحت نظام اسالمي و انقالب 
نه  و  آقاي منتظري  نه  آينده هم  با چنان شكلي عملي كنند كه در  را 
ديگر نيروهاي درون نظام هرگز جرات نكنند كه بازگشت وي به جايگاه 

رهبري را مطرح سازند. در واقع قصد امام اين بود كه به عنوان باني نظام و 
رهبر انقالب و با شناختي كه از توان مديريتي و شخصيت آقاي منتظري 
داشتند، بازگشت وي به جايگاه رهبري را محال و ناممكن سازند و مانع 
به سوابق و جايگاه فقهي،  با توجه  و  او در مسائل سياسي شوند  حضور 
درس و بحث حوزوي و فقهي را اصلي ترين وظيفه ايشان قرار دهند. در 
عمل چون آقاي منتظري با توجه به نامه اول امام راضي به تصميم رهبر 
انقالب شده بود، امام نيز لحن نامه دوم را نرمتر و صميمانه تر كرد و بدين 

شكل، عزل آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري عملي شد.
هر چند امام خميني كار خويش را در اين زمينه انجام داده بودند و اين 
عمل را براي تامين مصلحت آينده انقالب مي دانستند اما شواهد و قرائن 

نشان مي هند كه با سختي و تلخي مبادرت به چنين كاري كرده اند. 
جايگاه آقاي منتظري در تاريخ مبارزات ملت مسلمان و شأن فقهي ايشان 
به عنوان حاصل عمر امام، چيزي نبود كه به آساني بتوان آن را ناديده 
گرفت. آنچه در اين ايام و پس از آن بر امام گذشت و جسته و گريخته از 
سوي اطرافيان، نقل شده، نشان مي دهد كه تلخي اين تصميم، تا پايان 
عمر- كه البته چندان هم طوالني هم نبود- در كام جان امام حضور مداوم 
داشت و به همين دليل، بارها از خداوند طلب مرگ كرده و به همين خاطر 
گريسته بودند. البته امام خميني كسي نبودند كه در يك نگاه عقالني و 
از موضع رهبري انقالب، مصلحت آينده نظام اسالمي را در نظر نگيرند و 
كشور را به دست كسي بسپارند كه او را قادر به اداره حتي دفتر و بيت 
خود نيز نمي دانند و به همين دليل از بُعد اداي تكليف، اين آمادگي را 
داشتند كه عزيزترين نزديكان خويش را در پاي مصالح اسالم و مسلمين، 
فدا كنند اما درد و رنج چنين تصميماتي، هر چند درست و اصولي، بسيار 
جانكاه و شكننده است و بسياري بر اين باورند كه اين حادثه در تشديد 

بيماري امام، بسيار موثر بوده است.
منتظري پس از عزل از قائم مقامي رهبري

انقالب، حتي  نيروهاي درون  آقاي منتظري، همه  امام درباره  با تصميم 
اگر فلسفه و علت اين تصميم را نمي دانستند، پذيرفتند كه مصلحت نظام 
ايجاب مي كرد چنين تصميمي اتخاذ شود و امام خميني كامال آگاهانه و 

هشيارانه به چنين نتيجه اي رسيده اند. 
و  مطرح  را  فراواني  كلي  مطالب  باره،  اين  در  نيز  رسانه ها  و  مطبوعات 
متناسب با سليقه و ديدگاه خود در اين باره، اظهار نظر مي كردند. البته 
در آن زمان كسي از مضمون نامه 68/1/6 امام، اطالع نداشت، اما مضامين 
كلي به صورت شفاهي نقل مي شدند و به همين دليل بر سر نحوه قضاوت 
بودند. عده  اختالفاتي ظهور كرده  ارزيابي شخصت آيت اهللا منتظري،  و 
اي بر اين باور بودند كه مطابق شنيده ها، امام خميني معتقد بودند كه 
باشد  نبايد درس و بحث فقهي هم داشته  آقاي منتظري فاسق است و 
زيرا شاگرداني هم كه او تربيت كند، فاسد و فاسق خواهند بود. اين عده با 
تكيه بر شهود عادلي كه در جلسه بودند (رئيس جمهوري، رئيس مجلس، 
آيت اهللا مشكيني، آيت اهللا اميني و حاج احمد آقا) اين خبر را درست 
مي دانستند و بر آن اصرار مي ورزيدند و شنيده هاي خود را از محتواي 
نظر  از  تلقي مي كردند.  منتظري  آقاي  با  برخورد  را حجت  نامه 68/1/6 
اين عده، مالك اصلي موضعگيري درباره وي، بايد نامه منتشر نشده امام 

خمينى باشد.
هاي  درباره ضعف  امام خميني  نظر  كه  بودند  معتقد  نيز  ديگر  اي  عده 
شخصيتي آقاي منتظري كامال درست است و وي امر خطير رهبري را به 
هيچ وجه نبايد برعهده گيرد اما با توجه به جايگاه علمي و فقهي وي، امام 
نيز پذيرفتند كه در حوزه به درس و بحث مشغول باشند و بنابراين مبناي 
برخورد با آقاي منتظري، بايد نامه 68/1/8 امام خميني باشد. از نظر اين 
عده، آنچه درباره محتواي نامه اول امام نقل مي شود، قابل اعتماد نيست 

و بر فرض صحت، به وسيله محتواي نامه بعدي امام، منسوخ شده است.
نوع واكنش بسياري از مسئوالن و نيروهاي سياسي جامعه درباره مساله 
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عزل آقاي منتظري، نشانگر حالت بهت همراه با ابهام جامعه بود و ضمن 
آنكه به خاطر شخصيت حظرت امام، جملگي آن را پذيرفته بودند و آن 
را بدون حكمت نمي دانستند اما دليل يا توجيه كامال قانع كننده اي نيز 
تاريخ  امام خميني در  اين وضعيت موجب شد كه  در اختيارشان نبود. 
بار  نمايندگان مجلس و وزراي كابينه،  به  نامه اي خطاب  68/1/26 در 
ديگر تاكيد كنند كه از دو سال قبل تالش كرده بودند تا كار به اينجا 
نكشد ولي متاسفانه موفق نشدند لذا بنا به وظيفه شرعي و براي مصلحت 
نظام و اسالم با دلي پرخون، حاصل عمر خويش را كنار گذاشتند. حضرت 
امام در اين نامه وعده دادند كه انشاءاهللا در آينده برادران و خواهران در 

اين باره تا اندازه اى روشن خواهند شد. 
با گذشت زمان، آقاي منتظري احساس كرد كه سكوت كامل به صالح 
نيست و ضرورت دارد كه به گونه از خود دفاع كند و به ويژه وقتي متوجه 
نيروهاي  از  بسياري  هنوز  دوم،  نامه  در  امام  نرمش  خاطر  به  كه  شد 
درون نظام از وي به عنوان يك فقيه مورد احترام ياد مي كنند و از آن 
برخوردهاي تند و انقالبي كه با ديگر مغضوبان امام امت مى شد، خبري 
نيست. اين بود كه با پايان يافتن ماه مبارك، نامه اى را در پنج صفحه 
امام،  ا نتقادات  برابر  از خود در  امام خميني نوشت و در آن  خطاب به 

دفاع كرد. 
با نگارش اين نامه، فصل جديدى از فعاليت هاى آيت اهللا منتظري آغاز 
شد و اين همان چيزي بود كه ا مام خميني نيز در نامه 68/1/6 خود 
پيش بيني و تصريح كرده بودند كه علي رغم ادعاي آقاي منتظري مبني 
بر مقدم داشتن نظر رهبري بر نظر خود به حكم شرع، وي نمي تواند به 
اين سخن پايبند بماند و مشغول به نوشتن چيزهايي مي شود كه آخرتش 

را خرابتر مي كند. 
منتظري در اين نامه تاكيد كرد كه همچون گذشته در خدمت اسالم و 
انقالب است و هرگز عالقه اي به قائم مقامي رهبري و مرجعيت نداشته 
و ندارد اگر شرعا جايزه بود از اجتماع و اجتماعات به طور كلي منزوي 

مي شد. 
و  نيست  منافقين  و  ليبرال ها  مأمن  بيتش  كه  كرد  اعالم  وي همچنين 
ارتباط او با امثال بازرگان، يزدي، پيمان، سامي و ... بسيار محدود بوده 
است و عمدتا جلسات با آنها به گفت گوهاي خودمانى و شكايات يكطرفه 

آنها  گذشته است.
وي حضور نفوذي در بيت خود را يك اتهام قلمداد و از اين كه به اين 
دليل مورد بي مهري امام قرار گرفته، گاليه داشت و در اين نا مه براي 

اولين بار علنا عليه اعترافات مهدي هاشمي اظهارنظر كرد و نوشت: 
شرايطي  چه  در  كه  سيدمهدي  بافته هاي  يا  و  اساس  بى  شاعيات  «آيا 
است  بافته، صحيح  بهم  يابس  و  رطب  مقدار  اين  انگيزه هايي  چه  به  و 
مالك قضاوت ها واقع شود؟! و شايد او چون از ناحيه نظام ضربه خورده، 
مي خواسته است انتقام بگيرد و نيروهاي فعال نظام را به يكديگر بدبين 

كند».
را  هاشمي  سيدمهدي  خوبي  به  بود  مدعي  قبال  كه  منتظري  آقاي 
مي شناسد، در اين نامه وي را يك فاسق معرفي مي كند و معتقد است كه 

اعترافات او را در شرايط زندان نبايد جدي تلقي كرد. 
وي تصريح مي كند «سيدمهدي يك روز هم عضو دفتر و بيت من نبود. 
دارند،  سروكار  من  بيت  و  دفتر  با  قم  در  كه  كساني  همه  مطلب  اين 
مي دانند. او فقط از طرف من مسئول نهضت ها بود و مركز جدايي داشت 
و وقتي كه من فهميدم روي او حساسيت هست به او پيغام دادم به بيت 
من رفت و آمد نكند. البته تا قبل از مصاحبه او، از او دفاع مي كردم و لي 
پس از مصاحبه او طي نامه اي به حضرتعالي از او كامال تبري جستم و از 

موضعگيري حضرتعالي نسبت به او تشكر كردم».
به  نسبت  چقدر  او  كه  مي دهد  نشان  منتظري  آقاي  سخنان  همين 
وضعيت پيرامون خود مطلع است و چگونه از خود دفاع مي كند و چقدر 

دردناك است اگر ديگر دفاعيات او نيز از چنين منطقي برخوردار باشند 
مهدي  نفوذ  از عمق  افراد سياسي جامعه  بود. همه  متأسفانه چنين  كه 
سيدمهدي  برادر  و  بودند  مطلع  منتظري  آقاي  بيت  و  دفتر  در  هاشمي 
يعني سيدهادي، داماد آقاي منتظري و مسئول دفتر وي و همه كاره بيت 
بوده است و بسياري از امور آنجا با هماهنگي مهدي هاشمي جريان داشته 
است اما آقاي منتظري همچنان اصرار داشته است كه كاره اي نبوده صرفا 
به اين دليل كه دفتر جدايي داشت! وي همچنين حمايت خود را از مهدي 
هاشمي تا قبل از مصاحبه تلويزيون وي قلمداد مي كند در حالى كه پس 
نامه نوشته و از مهدي  امام  او به  از آن و حتي شب اعدام آن قاتل نيز 

هاشمي دفاع كرده بود 
آقاي منتظري در اين نامه درباره  افشا شدن اسرار نظام در پيرامون اعدام 
منافقين از طريق نامه نگاري هاي وي، متذكر مي شود كه اين مساله ربطي 
اما وقتي  به او ندارد بلكه از طريق ديگران اين كار صورت گرفته است. 
قضايا را خود تشريح مي كند معلوم مي شود كه اين كارهم به گونه اي به 
خاطر سهل انگراي هاي او صورت گرفته است. وي در اين باره مي نويسد: 
«در اثر احساس وظيفه نامه را نوشتم و چون شرواي عالي قضايي را در 
شورا  براي  هم  را  آن  فتوكپي  مي دانستم،  مسئول  موضوعات  قبيل  اين 
به حالت  از قضات كه  بعضي  به  به دست خود  و ضمنا من   ... فرستادم 
اعتراض مراجعه مي كردند و به نظر من مورد اعتماد بودند، رونوشت نامه 
ها را دادم. حاال پس از هفت ما به خارج سرايت كرده افراد بيت من هيچ 

گناهي ندارند و جوسازي عليه انان گناه است.»
با ناظم و  آقاي منظري در اين نامه تصريح كرد كه هيگاه داعيه مقابله 
رهبري را نداشه و البته مدعي خطا و اشتباه هم نيست. وي در اين نامه، 
يك گام به جلو برداشت و مدعي شد كه عده اي با بزرگ  كردن بافته ها و 
القائات (احتماال امثال مهدي هاشمي) براي رهبر معظم، ذهنيتي درست 
كردند كه موجب ناراحتي شديد ايشان شد و در واقع با اين كالم، امام 

خميني را نيز چون خودش تحت تاثير ديگران معرفي  كرد. 
چند روز پس از ارسال اين نامه، دروس حوزه هاي علميه از سرگرفته شد 
و اقيا منتظري هم درس خود را يك سخنراني آغاز كرد كه اهم مطالب 
آن را قرائت نامه 68/1/4 و نيز نامه 68/2/18 وي به حضرت امام تشيل 
مي داد و عالوه بر موارد ذكر شده در آن نامه، مسائلي مثل عفو زندانيان 

نيز مورد بحث قرار گرفته بود.
تدبير امام براى ممانعت از خروج منتظرى از زير چتر 

نظام  
با شروع تحرك مجدد آقاي منتظري و برخي از هواداران وي، ظاهرا امام 
خميني به مرحوم حاج سيداحمد آقا دستور مي دهند كه برخي از مسائل 
مربوط به آقاي منتظري را به اطالع مردم برسانند و ايشان همه جزوه اي 
منتشر  نامه»  «رنج  عنوان  با  و  كرده  تهيه  مدارك  و  اسناد  همراه  به  را 
مي سازند. رنج نامه در آن شرايط، بسيار مورد توجه و استقبال قرار گرفت 
چرا كه براي اولين بار بسياري از نامه هاي رد و بدل شده ميان حضرت 
امام و آقاي منتظري را در معرض مطالعه مردم قرار داده بود و پرده از 
جنايات باند سيدمهدي هاشمي كنار زده و حمايت گسترده منتظري از 
اين فرد جنايتكار را افشا كرده بود. اين نوشته از سوي كسي بود كه به 
نيز  امام  به  و  داشت  قرار  منتظري  آقاي  مساله  در جريان  دقيق  صورت 
نزديك بود و بهتر از هر كسي مي توانست راوي مسائل آن دو سه سال 
كذايى در پيرامون آقاي منتظري باشد و به همين دليل، تا حد زيادي از 
اذهان عالقه مندان به نظام و اسالم ابهام زدايي شد اما با وجود اين، احترام 
آقاي منتظري به عنوان فقيهي كه با نظر امام خمينى بايد به حوزه و نظام 
در  مثال  و  بود  از مسئوالن كشور محفوظ  بسياري  پيش  ببخشد،  گرمي 
جريان فوت پدر آيت اهللا منتظري، در دوم خردادماه همان سال، بيش از 

200 نماينده مجلس شوراي اسالمي به وي نامه تسليت نوشتند. 
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اصالح قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت براى رهبرى
قانون  بازنگري  مجع  كار  دستور  در  اساسي  قانون  اصالح  ايام،  اين  در 
اساسي قرار داشت و يكي از موضوعات مهم واساسي آن، بحث رهبري 
بود. در صدر تغييرات ايجاد شده در قانون اساسي، حذف عنوان مرجعيت 
از شنون رهبري قرار داشت و اين امر بر اساس نامه حضرت امام به آيت 
اهللا مشكيني، رئيس مجمع بازنگري قانون اساسي صورت مي گرفت. امام 
خميني در اين نامه تصريح كردند كه از ابتدا با گنجانيدن شرط مرجعيت 
هميشگي شان،  سياق  به  ولي  بودند  مخالف  رهبري،  ويژگي هاى  در 
قانوني كشور دخالت كنند و  نهادهاي  نخواستند در روند تصميم گيري 
اينكه هم بر اين باورند كه نيازي نيست كه رهبر حتما مرجع تقليد هم 
باشد بلكه مجتهد واجد شرائط را به رهبري برگزينند، و به صورت قهري 
برعهده  را  او ولي منتخب مردم خواهد و تمامي مسئوليت هاي رهبري 

خواهد گرفت. 
آيت اهللا منتظرى پس از رحلت امام

كه  بود  نرسيده  خود  پاياني  مرحله  به  اساسي  قانون  اصالح  كار  هنوز 
بيماري حضرت امام شدت پيدا كرد و سرانجام خورشيد روشني بخش 
قلبي  و  آرام  دلي  با  ايران  مسلمان  امت  پير  پدر  و  كرد  غروب  انقالب 

مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به ملكوت اعلي پيوست. 
منتظري  عملكرد  متوجه  اذهان،  از  بسياري  انقالب،  خورشيد  غروب  با 
شدند و طلب مرگ امام از خيانت دوستان را به خاطر آوردند. كم نبودند 
كسانى كه معتقد بودند حادثه تلخ عزل قائم مقام رهبري، بيشترين تاثير 
بيماري  تشديد  و موجب  باقي گذاشت  امام  و جسم حضرت  روح  بر  را 
حضرت امام شد. اما در اين روزها، آقاي منتظري نيز چون ديگر علماي 
قم و به عنوان كسي كه خود را شاگرد و مريد امام خميني مي دانست، در 

رحلت آن بزرگ، اطالعيه داد و مراسم ختم و عزاداري گرفت.
پس از رحلت امام خميني، اصلي ترين و ضروري ترين كار، تعيين رهبر و 
جانشين براي امام راحل بود. در اين زمان هنوز قانون اساسي سابق اعتبار 
نرسيده  پايان  به  اساسي  قانون  اصالح  در  بازنگري  مجمع  كار  و  داشت 
بود. اما مجلس خبرگاني كه بالفاصله پس از رحلت حضرت امام تشكيل 
جلسه داده بود، بر اساس نامه امام به آيت اهللا مشكيني، مرجعيت را شرط 
رهبري نمي دانست و در جستجوي فقيهي بود كه قادر به اداره جامعه 

اسالمي در شرايط پيچيده جهاني باشد. 
در خبرگان، عمدتا اين گرايش وجود داشت كه رهبري به صورت شورايي 
باشد و به همين سياق از مراجع و فقهاي متعددي به عنوان عضو شوراي 
رهبري نام برده مي شد كه نام آيت اهللا خامنه اي در رأس اين اسامي 
قرار داشت. خبران با توجه به مسئوليت سنگين رهبري، از رأي دادن به 
فقها و مراجعي كه امر اداره و سرپرستي جامعه را نمي دانستند، خودداري 
مي كردند و حتي مرجع تقليد بزرگي چون آيت اهللا العظمي گلپايگاني به 

عدد انگشتان دست هم رأي نياورد. 
به تدريخ فردي شدن رهبري در دستور كار خبرگان قرا رگرفت و همه 
نگاه ها متوجه آيت اهللا خامنه اي شد چرا كه برخي از اعضاي برجسته 
خبرگان و از اعضاي هيئت رئيسه آن، خود شاهد بودند كه امام خميني، 
ايشان را مجتهدي مسلم و شايسته رهبري مي دانستند و به همين امر 
در جمع خبرگان، شهادت دادند. افرادي چون آيت اهللا مشكيني، آيت اهللا 
و مرحوم سيداحمد خميني  آقاي هاشمي رفسنجاني  اردبيلي،  موسوي 
از  رهبري  براي  خامنه اي  آيت هللا  تأييد صالحيت  مستقيم  شاهد  خود 
با صالحيت هايي كه  بزرگان و  اين  با شهادت  و  بودند  امام راحل  سوي 
خبرگان در وجود ايشان سراغ داشتند، امر رهبري را به آيت اهللا خامنه اي 
محول كردند و ايشان هم پس از اتمام حجت كردن و تضمين گرفتن از 
خبرگان مبني بر پذيرش امر و نهي هاي حكومتي رهبري، اين مسئوليت 

سنگين را پذيرفتند.
با انتخاب آيت اهللا خامنه اي به رهبري انقالب، دور تازه اي از حيات انقالب 

اسالمي آغاز شد. استقبال علما و مراجع و چهره هاي سياسي و توده هاي 
مردم از رهبري آيت اهللا خامنه اي، كم نظير و چشمگير بود واز همان ابتدا 
مراجع بزرگواري چون آيت اهللا اراكي و آيت اهللا گلپايگاني با ارسال پيام 
براي ايشان، بر تصميم خبرگان صحه گذاشتند و بدين صورت، با رهبري 

جديد بيعت كردند. 
آيت اهللا منتظري نيز با ارسال پيام براي آيت اهللا خامنه اي به تأييد تصيم 
خبرگان و رهبري جديد پرداخت و براي ايشان، طلب توفيق كرد. مقام 
از  به خاطر حمايت  از وي  و  پاسخ گفته  پيام وي  به  نيز  معظم رهبري 

تصميم خبرگان تشكر كردند. 
منتظرى و آغاز اظهارنظرهاى تنش زا 

از آن پس تا مدت ها آقاي منتظري فقط به درس و بحث مشغول بود اما 
در 11 ديماه سال 68 و در سخنراني خود درجمع نجف آبادي هايي كه به 
ديدن وي آمده بودند، به مسائل سياسي روز پرداخت و همين مساله در 

شهر قم، مخالفت هايي را برانگيخت. 
مبارزاتي  و  انقالبي  سوابق  به  اشاره  با  سخنراني  اين  در  منتظري  آقاي 
خويش و اين كه «دوم شخص انقالب» بوده، اعالم كرد كه در اين ايام 
عليه وي حرف هاي زيادي زده شد كه وي به خاطر انقالب، سكوت كرده 
كه  است  جريان  در  اى  مساله  بار  اين  ولي  است  نگفته  پاسخ  آنها  به  و 
نمي تواند سكوت كند و آن گنجانيدن استقراض از خارج در برنامه توسعه 
اقتصادي كشور است. وي سپس با اشاره به نظر امام خميني، استقراض 
از بيگانه را به زيان كشور معرفي كرد و خواستار تجديد نظر در اين قضيه 

شد.
به دنبال اين سخنراني، عده اي طالب و مردم قم عليه وي شعار دادند 
امام راحل  اين كه وي به نصيحت  از  ناميدند و  او را ضد واليت فقيه  و 
بي اعتنايي و در مسائل سياسي كشور دخالت و درباره آنها اظهارنظر كرده، 
اعتراض كردند. در واقع اظهارات آقاي منتظري از نظر مضمون و محتوا 
چيزي نبود كه باعث مخالفت شود اما مخالفان اصرار داشتند كه وي نبايد 
در امر سياسي وارد شود و تنها به شرط رعايت اين نظر امام راحل، مجاز 

به داشتن جلسات درس و بحث است.
آيت اهللا منتظري پنج روز پس از سخنرانى اول، بار ديگر در شروع درس 
با طرح حرف هاي  و  كرد  اشاره  عليه وي،  عده اي  تظاهرات  مساله  خود، 
فقيه  واليت  و  نظام  مخالف  كه  كرد  اعالم  خود،  از  دفاع  در  تكراري اش 

نيست. 
افزود: «اگر  وي تصريح كرد كه قصد خيرخواهي و تذكر داشته است و 
كسي مخالف باشد با حكومت اسالم، با نظام اسالمى، با واليت فقيه، من 
نظر  به  اشاره  با  سخنرانى  اين  در  وي  درمي آوردم».  حدقه  از  چشماشو 
ضروريات  از  اسالمي  حكومت  و  فقيه  «واليت  گفت:  بروجردي  آيت اهللا 
اسالم است. اصل حكومت اسالمي از ضروريات اسالم است. معنايش اين 

است كه اگر كسي منكر شود، كافر است.»
اين حوادث شروع يك سلسله كشمكش  هايي بود كه از آن پس به صورت 
مداوم در پي هر سخنراني و اظهارنظر آقاي منتظري پيش مي آمد و البته 
موافقان و مخالفاني را حتي در درون نيروهاي نظام به صحنه مي كشاند. 
درا ين زمان، منتظري عمدتا به عنوان يك مرجع تقليد مورد توجه بود 
و در درون نيروهاي انقالب هم كسانى وي را به عنوان مرجع تقليد مورد 
توجه بود و در درون نيروهاي انقالب هم كسانى وي را به عنوان مرجع 
تقليد خويش قبول داشتند و همين ها نيز اظهارنظر در مسائل سياسي 
روز را حق وي تلقي مي كردند ولو آن كه ترجيح مي دادند وي بهتر است 

در اين مسائل وارد گود نشود. 
در مقابل، كساني با توجه به مضمون كلي نامه 68/1/6 امام، وي را عادل 
نمي دانستند و تقليد از وي را نادرست تلقي مي كردند و بر سكوت وي در 
مسائل سياسي اصرار داشتند و اين را نظر قطعي حضرت امام مي دانستند. 
پذيرش  براي  الزم  منتظري صالحيت هاي  كه  اين  در  فوق  گروه  دو  هر 
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مسئوليت رهبري و زعامت جامعه اسالمي را ندارد، متفق بودند اما در 
حيطه مرجعيت وي، با هم اختالف داشتند. اختالف نظر درا ين امر در 

اواخر سال 70 به صورت يك بحران جدي درآمد. 
در آبان ماه سال 70، جمع كثيري از نمايندگان مجلس به ديدار آقاي 
منتظري رفتند و با او مالقات كردند. اين اقدام نمايندگان مذكور باعث 
از  برخي  و  شد  مسئوالن  و  جامعه  سطح  در  مخالفت هايي  برانگيختن 
مطبوعات هم به انتقاد و اعتراض برخاستند. نمايندگاني كه با منتظري 
ديدار كرده بودند حركت خود را صرفا احترام گذاشتن جمعي از مقلدان 
به مرجع تقليد خود معرفي مي كردند. اما مخالفان بر اين باور بودند كه 
اين عمل، بار سياسي زيادي دارد و گامي هماهنگ و حساب شده براي 
بازگردانيدن منتظري به صحنه سياسي است و اال چه نيازي به مالقات 
است  تقليد  مرجع  يك  با  نمايندگان  شده  سازماندهي  و  جمعي  دسته 
كوچك تر  گروه هاي  قالب  در  يا  فردي  صورت  به  مي تواند  عمل  اين  و 
صورت گيرد. حساسيت مخالفان به اين امر عمدتا به اين دليل بود كه 
سردمداري نمايندگان مذكور را افرادي از طيف موسوم به چپ تشكيل 
مي دادند كه پس از امام به صورت جدي در دفاع از واليت فقيه، سخن 

نمي گفتند.
به دنبال اين مالقات، آقاي هاشميان نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي 
كه يكي از سازمان دهندگان اصلي اين امر بود به دادگاه ويژه روحانيت 
مردم  نماينده  الويري  مرتضي  وي،  احضار  به  اعتراض  در  و  احضار شد 
تهران و ديگر سازمان دهنده آن مالقات، در نطق قبل از دستور خود، 
منتظري  اهللا  آيت  مقلد  مجلس،  نماينده   100 تا   80 كه  شد  مدعي 
طريق  از  نظام  فقهي  معضالت  خواستار حل  نطق  اين  در  وي  هستند. 

مراجعه به فتاواي آيت اهللا منتظري شد.
فعاليت هواداران براي دفاع از منتظري

رهبري،  مقامي  قائم  از  منتظري  آقاي  عزل  روزهاي  اولين  همان  از 
بودند،  هاشمي  مهدي  طيف  باقياي  از  عمدتا  كه  وي  افراطي  هوداران 
تالش كردند با تهيه اعالميه ها و جزوات متعدد، به دفاع از وي بپردازند. 
آنها در صدد بودند اثر برخورد حكيمانه و مصلحت انديشانه امام خميني با 
آقاي منتظري را كاهش دهند و با ايجاد فضاي مظلوميت براي منتظري، 
وي را ذي حق جلوه دهند. همچنين از نظر آنان تبليغ مرجعيت وي و 
زير سوال بردن رهبري انقالب و مسئوالن جامعه نيز گامي ديگر براي 
احياي موقعيت گذشته آقاي منتظري به حساب مى آمد. عناوين برخي 
و  واقعيتها  اعلميت،  و  مرجعيت  از:  عبارتند  بحث  مورد  اطالعيه هاي  از 
قضاوت ها، اسالمي زدائي چرا؟ قضاوت با شما، آنان كه درد دين دارند و 

بررسي نامه 68/1/6
در بخشي از جزوات و اطالعيه ها سعي شده مسئله عزل آقاي منتظري را 
امري عادي كه به درخواست و پشنهاد خودش صورت گرفته جلوه دهند 
و نامه ها و اسناد باقي مانده از حضرت امام(ره) در مسائله عزل را مخدوش 
و ساخته دست اطرافيان حضرت امام(ره) معرفي كنند. در بعضي ديگر 
تالش شده بود تا مساله عزل را نقشه حساب شده اي از سوي برخي از 
مسئولين و... معرفي كنند. در فرازي از يكي از اين جزوات آمده است: 
نقشه  بلكه  نبود  امام خميني(ره)  كار حضرت  رهبري  مقام  قائم  «عزل 
و  رفسنجاني  هاشمي  آقاي  و  خميني  احمدآقا  توسط  شده اي  حساب 
بيگانگان بود... به راستي كه داستان صدر اسالم و جريان شوم سقيفه به 
خوبي تبيين گرديد... خدا مي داند كه اگر اسم اين حكومت را حكومت 
منافقان بگذاريم كاري بيهوده نكرده ايم... بيائيم مردم را آزاد بگذاريم تا 
انتخاب كنند. هر كه را دوست مي دارند به  سرنوشت خود را خودشان 

رهبري انتخاب و از او پيروي كنند.»
ترويج  و  فقاهتي  علمي،  بعد  تبليغ  اشاره  مورد  جزوات  از  بعضي  محور 
تا  شد  گسترده اي  تالش  راستا  اين  در  و  بود  منتظري  آقاي  مرجعيت 
از حيث فقاهتي او را يگانه زمان معرفي كنند و بدين منظور تعريف و 

تمجيدهائي كه از ناحيه بعضي از شخصيت هاي علمي و سياسي قبل از 
آنها  آوري و روي  قائم مقامي رهبري وجود داشت جمع  از  ايشان  عزل 

مانور زيادي داده شده است.
در تاريخ 71/10/30 به حكم دادگاه ويژه روحانيت، تعدادي از عوامل تهيه 
و پخش اين گونه اعالميه ها دستگير شدند و اين در حالي بود كه جلسات 
درس و بحث آقاي منتظري، رونق نسبي پيدا كرده و مالقات هاي وي تا 
حدودي گسترش يافته بود. اين وضعيت به همراه رفت و آمد بعضي از 
چهره هاى سياسي و مذهبي از مسئوالن و شخصيت هاي حوزوي به بيت و 
ارتباط آنها با آقاي منتظري باعث شد كه وي با اطمينان بيشتري به طرح 
آراي خود بپردازد و آن كناره گيري سياسي مورد نظر امام را نقش كند. 

در همين ايام، مساله تخريب مسجد بابري هند توسط هندوهاي افراطي 
پيش آمد و وى در حاشيه اظهارنظر درباره آن ماجرا، به انتقاد از مخالفان 
روحانيت  و  فقاهت  و  مرجعيت  حريم  به  «حمله  گفت:  و  پرداخت  خود 
اسالم. مرجعيت شيعه هميشه در  به  اين حمله  باشد،  نحوي كه  به هر 
وقت هاى حساس كه حكومت ها، انحرافاتي داشته اند، اشتباهاتي داشته اند، 
حافظ استقالل مسلمين بوده، حافظ اسالم بوده، تحقير كردن مرجعيت، 
تا بچه يك وقت مي بينيد  اين كارهايي كه چند  تنزل دادن مرجعيت... 
براي مراجع وظيفه معين مي كنند، اظهارنظر مي كنند، اعتراض مي كنند، 
اينها به ضرر اسالم است و به ضرر تشيع است... سازمان هاي كفر جهاني، 
سازمان سيا، آنهايي كه همه جا ايادي دارند، متاسفانه يك وقت مي بيني 
توي حوزه هم ايادي دارند، ما چه مي دانيم، همان سياست استعماري كه 
مسجد بابري را خراب مي كند ... همان سياست مقام مرجعيت و فقاهيت 

را تضعيف مي كند ... اعالميه پراكني مي كند عليه علما...».
نوع برخورد منتظري در اين جريان ها نشان مى دهد كه وي پس از عزل 
از قائم مقامي رهبري، به ع نوان «مرجعيت» خود تكيه زده است و همان 
مرجعيت  مسئوليت  اداي  عنوان  به  بار  اين  را  مواضع گذشته  و  سخنان 
خويش مطرح مي كند. در اين ايام كه برخي از هواداران او به خاطر تهيه 
امكانات  از  استفاده  سوء  و  مسوالن  عليه  اعالميه هايي  پخش  و  تكثير  و 
دولتي (وزارت پست و تلگراف و تلفن) دستگير شده بودند، وي مواضع 
انتقادي عليه مسئوالن را تندتر كرد و حتي از بهانه قرار دادن مساله چون 
سقوط هواپيماي مسافربري هم– كه در دنيا بكرات اتفاق مي افتد حتي 
در كشورهاى صنعتي و پيشرفته – نمي گذشت. وي در تاريخ 71/11/20 
فرودگاه  حوالي  در  مسافربري  هواپيماي  سقوط  مورد  در  درس  درحين 
مهرآباد چنين گفت: «متاسفانه بعد از گذشته 14 سال از انقالب ما فقط 
رها  را  بوده  مونتاژ  كه  قبلي  يعني صنعت  رسيده ايم  اجاره اي  به صنعت 
ا فقط  ر  اجاره اي چسبيده ايم و خلبانان خودمان  به وضعيت  و  كرده ايم 
براي سان دادن و تشريفات آماده كرده ايم و خلبانان و خدمه روسي، كه 

مسافرين مسلمان را به مشهد ببرند!»
اين گونه سخن گفتن و تحليل كردن خود داليل مستقلي براي ساده لوحي 
اين  از طرف ديگر نشانگر  اما  آقاي منتظري به حساب مي آيند  سياسي 
باند وي دستگر  و  ايامي كه سيدمهدي  شبيه   – واقعيت هستد كه وي 
شده بودند – قادر به لحاظ كردن مصالح عمومي انقالب نيست و صرفا بر 
اساس تشخيص مصالح خود و بدون آن كه جرايم و تخلفات دوستان و 
هواداران خود را مدنظر قرار دهد، حالت اعتراض و انتقادي مي گيرد و هر 
مطلب بي ربط و بي پشتوانه را نيز صرفا از سر لجبازي و عناد با مسئوالن، 

مطرح مي كند.
سالگرد  چهاردهمين  آستانه  در  منتظري  آقاي   71/11/21 تاريخ  در 
كه  كرد  مطرح  خويش  درس  در  را  سخناني  اسالمي،  انقالب  پيروزي 
مطرح  را  مطالبي  اين سخنراني  در  وي  گوناگوني شده  مسائل  سرمنشأ 

كرد كه اهم آن را مي آوريم: 
«فردا روز 22 بهمن است و روزي است كه انقالب به پيروزي رسيد و هر 
مي كنند،  راهپيمائي  روزه،  اين  نگهداشتن  زنده  براي  است  معمول  سال 
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از خرج ها ما مخالفيم براي  با بعضي  راهپيمائي كه خرجي ندارد، حاال 
بهتر  بشود  آنها  خرج  اگر  پول ها  و  زيادي هست  گرفتاري هاى  كه  اين 
انقالب  اما راهپيمائي، هم خالصه موجب عظمت اسالم و تقويت  است 
است و هم در ضمن آقايان ورزش هم كرده اند، پولي هم خرج نكرده اند. 
علي ايحال اقتضا مي كند كه اعتقاد آقايان به انقالب و به اصل انقالب و 
اين كه فراموش نشود اين روز بزرگ، آقايان همه در راهپيمايي شركت 
بكنند و البته اين را هم بايد توجه داشته باشيد مردم ما از انقالب زده 
نشده اند و لذا مردم در اين رزوها مثل روز 22 بهمن يا روزي كه براي 
حمايت از فلسطين است كه روز جمعه آخر ماه رمضان است ما مي بينيم 
واقعا مردم ما با همه گرفتاري هايي كه دارند، با همه نقَ هايي كه مي زنند 
اين روزها شركت مي كنند، يعني  اما همه هماهنگ در راهپيمائي هاي 
و  مي كنند  هم جدا  از  را  و جهان  حيثيات  كه  دارند  رشد  آنقدر  مردم 
بما بالعرض و ما بالذات را با هم قاطي نمي كنند ولو مردم از من طلبه 
ناراحت باشند؛ از اشخاص ناراحت باشند، اما از انقالب مردم زده نشده اند. 
و چيزي  انقالب  براي  كرده اند  فداكاري  مردم،  داده اند  اين همه شهيد 
را كه محصول خودشان و اين همه خون برايش داده شده و اين همه 
نيرو مصرف شده، هيچ وقوت مردم تركش نمي كنند و بنابراين بايستي 
كه مردم همه شركت و اشخاص هم خالصه بي رودربايستي، راهپيمائي 
مردم، حمايت مردم را به حساب حمايت از اصل نظام و انقالب بگذارند 
نه به عناوين حمايت از اشخاص. فرق است ما بين حمايت از شخص و 
حمايت از اصل نظام و انقالب و اهدف انقالب و شما اين معنا را بفهمانيد 
پشت  هيچ كس  نكرده ايم،  پشت  انقالب  اصل  به  واقعا  ما  كه  مردم  به 
نكرده، من طلبه هم به انقالب پشت نكرده ام ... َمَثل من و َمَثل بعضي 
ديگر، َمَثل آن دو نفر زني است كه سربچه باهم نزاع داشتند و آخر كار 
حكم شد كه بيائيد بچه را نصف كنيم. اون كه به حق بود و مادر بود، 
او از حق خويش گذشت براي اين كه بچه تلف نشود. من حرف خيلي 
دارم بزنم اما اگر حرف نمي زنم و ساكتم، نه از ترسم است نه از طمعم، 
انقالب محفوظ  اين است مي خواهم اصل اهدف  براي  خدا شاهد است 
بماند و حتي المقدور مردم اصل انقالب و نظام را حفظ بكنند. روي اين 
اين كه حرفي  اصل است كه من ساكت بودم و ساكت هستم و اال نه 
نداشته باشم. اونوقت مي بينيم حق كشي هايي مي شود، خالف واقع هايي 
و بسيار كساني ... كه فتواي امام را ... جلوگيري ميكردند ... حتي فتواي 
امام را نمي گذاشتند بگويند، اينها خيلي هاشون حاال شدند حامي انقالب 
به حافظ  ميدهند  دارند خط  اينها حاال  فرصت طلبان،  تعبير مي كنم  و 
انقالب و بچه هايي كه مخلص انقالب ند خيلي شون، اينها بايد تو زندان ها 
ميكنند، خيليشون  پرونده درست  براشون  بهانه هاي مختلف  به  باشند، 
االن تو زندانند. مردم مي دانند كه بچه هاي مخلص انقالب تحت تعقيبند، 
آنوقت يك عده فرصت طلباني كه اصال   ... زندان مي روند  خيلي شون 
هيچ با انقالب جور نبودند، اسم امام را نمي شد پيششان بياري، انقالب 
شما را مسخره مي كردند، اينها حال شدند حامي انقالب براي اين بچه ها 
كه  بچه هايي  به  نسبت  من  مي كنند.  تهديد  و  مي كنند  درست  پرونده 
بي اطالعند، خيلي شون بي اطالعند كه اينها تحريك مي كنند، ما را تحت 
فشار مي گذارند، دوستان ما را تحت فشار مي گذارند، من نسبت به اين 
بچه ها چون اطالع ندارند، اما نسبت به اون گنده هايي كه مي دانند قضايا 
چه خبره، مي دانند كه مفتنين چه كارهايي كردند و مع ذلك ساكتند، 
من اونهارو روز قيامت، پيش خداوند تبارك و تعالي به حسابشون خواهم 

رسيد. انشاءاهللا، حاال تو اين دنيا كارشون ندارم...»
اين سخنراني آقاي منتظري هم ابعاد اعتراضي وسيعي پيدا كرد و باز هم 
اعتراض اصلي مردم به دخالت كردن وي در مسائل سياسي و اظهار نظر 
عليه مسئوالن كنوني بود. مضمون اين سخنرانى به ويژه در َمَثل «دو 
مادر و يك فرزند» هم به شدت مورد انتقاد بود چرا كه آقاي منتظري 
خود را با اين تشبيه، رو به روي امام قرار داده بود و خود را نسبت به 

انقالب، دلسوزتر از امام معرفي مي كرد چرا كه فقط امام بود كه تصميم 
به عزل وي گرفته بود و افرادي كه اكنون در جايگاه رهبري يا مسئوالن 
عليه  امام  تند حضرت  موضع  شرايط  آن  در  دارند  قرار  نظام  اول  درجه 
اين سخنراني  در  آقاي منتظري  واقع  تعديل مي كردند. در  را  منتظرى 
براى دفاع از خود و عملكرد گذشته اش، امام را تحت تاثير ديگران و حتي 
به نوعي تحت تاثير دورغ هاي وزارت اطالعات و عوامل بيگانه قلمداد كرده 

بود و همين امر باعث اعتراض مردم شد. 
درتاريخ 71/1/23 طالب و روحانيون و مردم شركت كننده در نماز جمعه 
خواستار  قضائي  مقامات  از  و  كردند  امضاء  را  متر   30 به طول  طوماري 
برخورد با سخنران شدند. در همان روز عده اي نيز  به سوي بيت آقاي 

منتظري رفتند و عليه وي و در دفاع از ولي فقيبه شعار دادند. 
در تاريخ 71/11/24 نيز جمعي از طالب و روحانيون در درس فقه آقاي 
منتظري حاضر شدند و يكي از طالب كه به مدت 6 سال در درس هاي 
پس  كرد.  سخنرانى  منتظري  آقاي  اظهارات  عليه  كرد،  مي  شرك  وي 
قاتل  «اين  شعارهايي چون  به طرح  حاضران  مذكور،  طلبه  از سخنراين 
خميني، اعدام بايد گردد» يا «اين درس اهل نفاق، تعطيل بايد گردد»، 
پرداختند و خواستار تعطيل شدن  جلسات درس آقاي منتظري شدند. 
در اين جلسه، درگيري ميان هواداران و مخالفان وي رخ داد كه منجر به 

دستگيري يكي از هواداران آقاي منتظري به جرم چاقوكشي شد.
پس از وقوع اين ماجراها، دادگاه ويژه روحانيت وارد صحنه شد و آقاي 
انتظامى،  نيروي  هماهنگي  با  تهران  روحانيت  ويژه  دادستان  حسينيان 
سپاه، شهرداري و ... جلسه اي را در قم تشكيل داد تا درباره اين مساله، 
اين جلسه قرار شد كه به چند مساله رسيدگي  تصميم گرفته شود. در 

شود: 
اوال پيگيري شود كه آيا اعالميه ها عليه رهبري و مسئوالن و در دفاع از 
آقاي منتظري در بيت و دفتر و خانه هاى اطراف – كه در اختيار فرزند 
(سعيد منتظري) و داماد آيت اهللا منتظرى (هادي هاشمي) قرار داشت – 

تهيه و تكثير مي شود يا خير؟
ثانيا اسناد و مداركي كه از اسناد محرمانه و سري نظام بوده و در دوران 
قائم مقامي رهبري در اختيار وي قرار مي گرفت و ظاهرا راضي به تحويل 

دادن آنها نمي شد به جاي امني منتقل گردد. 
ثالثا خيابان كنار بيت و دفتر وي كه به خاطر حفاظت از قائم مقام رهبري، 
از گذشته مسدود شده بود بازگشايي و نرده ها و درهاي فلزي آن برداشته 

شود.
اين بازرسي شبانه بر اساس اعترافات برخي از دستگيرشدگان صورت مي 
گرفت و به گزارش آقاي حسينيان در ضمن آن از پنج خانه مربوط به بيت 
آقاي منتظري كه برخي از آنها در اختيار سعيد منتظري و هادي هاشمي 
و  كشف  ضدانقالبي  اطالعيه هاي  همان  از  بار  وانت  چندين  داشت،  قرار 
وسايل تكثير آن اطالعيه ها نيز توقيف شد و مامورات شهرداري هم موانع 
خيابان جنب بيت آقاي منتظري را برداشتند و اسناد مورد نظر به جاي 

امني منتقل شدند. 
اين اقدام دادگاه ويژه روحانيت طبعا با اعتراض آقاي منتظري مواجه شد 
و وي مدتي بعد (در تاريخ 1372/2/10) بيانيه اي را عليه مسئوالن نگاشت 
كه در آن بيش از همه، از دادگاه ويژه روحانيت انتقاد شده بود. در اين 
بيانيه كه حدود يك سال و نيم بعد به صورت گسترده انتشار يافت، آقاي 
منتظري باز هم اساس را بر مساله مرجعيت قرار داد و از حوزه مرجعيت به 

صورت برجسته دفاع كرد. وي در بخشي از اين بيانيه خود مي گويد: 
«دشمن از ابتداي پيروزي سعي داشته هر يك از نيروهاي اصيل انقالب 
و من جمله روحانيت متعهد را به بهانه اي منزوي و يا ملكوك و يا دلسرد 
نمايد و با كمال تاسف مشاهده مي شود كه به نام دفاع از انقالب و نظام 
گرفته  انتقام  بنحوي  بوده اند  موثر  انقالب  در  كه  چهره هائي  از  اسالمي 
مي شود و اين اعمال نوعا از ناحيه اشخاصي انجام مي شود كه نسبت به 
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مسائل انقالب و گذشته هاي آن بي اطالع و يا هنگام انقالب نسبت به آن 
بي تفاوت بوده اند. كه تفصيل آن كتابي بزرگ مي طلبد و آنچه كه امروز 
دشمنان بيشتر بدان عنايت دارند لطمه زدن به روحانيت متعهد و ترور 
شخصيت هاي بارز روحانيت است و چون اكثر موارد اقدام شده در خفاي 
از انظار عموم ملت بوده است و بيان و استدالل به آن مستلزم اطالع 
قبلي از اصل قضايا است. لذا در اين نامه مختصر خدمت ملت عزيزمان 
بيشتر به موردي استدالل مي شود كه مربوط به خود اين جانب است و 
از نزديك شاهد آن بوده ام و كم و بيش اخبار آن از طريق بعضي جرائد و 
راديوها پخش شده است... ذكر داستان بيت خود نه به منظور خودنمايي 
و يا به عنوان استمداد است بلكه از باب مشت نمونه خروار گوشه هائي از 
آن را يادآور مي شوم تا نحوه برخوردهايي كه با نيروهاي مومن به اسالم 

و انقالب انجام مي شود، براي افراد بي اطالع روشن شود».
مخالف  را  آن  اوال  و  پرداخت  روحانيت  ويژه  دادگاه  نقد  به  وي سپس 
قانون اساسي خواند. ثانيا عملكرد آن را منفي ارزيابي كرد. ثالثا آئين نامه 
داخلي و مقررات آن را ناعادالنه دانست. البته آقاي منتظري اذعان مي 
كند كه در حيات حضرت امام و به دست ايشان اين دادگاه تشكيل شد 
و در همان زمان هم وي نظرات خود را در مخالفت با تشكيل اين دادگاه 
براي حضرت امام نوشته بود اما امام خميني با اين استدالل كه دادگاه 
هاي متعارف، قدرت برخورد با جرايم روحانيت را ندارد – به ويرژه اگر 
آن روحانيون، صاحب نفوذ و قدرت باشند– پيشنهاد وي را نپذيرفتند و 

بار ديگر دادگاه ويژه روحانيت را تاسيس كردند. 
يكي از نكات بسيار منفي اين بيانيه، صدور حكم قتل آقاي حسينيان به 
عنوان مسئول بازرسي بيت آقاي منتظري از سوي وي بود. منتظري در 

اين باره، چنين مي گويد: 
«در تحرير الوسيله مرحوم امام(ره) در تعريف محارب و حد آن مطالبي 
ذكر شده كه ملخص آن چنين است: <محارب كسي است كه در پناه 
بيابان و چه در دريا،  برپا كند چه در  بترساند و فساد  اسلحه مردم را 
چه در شهر و چه در غيرشهر، چه در شب و چه در روز و شرط نيست 
كه مهاجم از اشرار و اهل ريبه باشد و حد محارب يا قتل است يا به دار 
آويختن يا قطع يك دست و يك پا بر عكس يكديگر. يعني دست راست 
و پاي چپ، و يا تبعيد و بهتر است اگر محارب مرتكب قتل شده او را 
بكشند يا به دار آويزند و اگر اموال را به غارت برده دست و پاي او را 
قطع كنند و اگر فقط سلب امنيت كرده تبعيد شود. (تحريرالوسيله ج2، 
ص429) در شب 25 بهمن 1371 تهاجم شبانه اي به بيت اين جانب 
با محاصره منطقه اي در پناه نيروهاي مسلح و بكارگيري بيش از هزار 
نفر و ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت حتي از همسايگان انجام شد و 
قفل ها و درب ها را شكستند و اموال زيادي را به غارت بردند. اين عمل 
قانوني  و  عادالنه  دادگاه  اگر يك  است.  وحشيانه مصداق كامل محاربه 
تشكيل شود، عامالن اين تهاجم غيرانساني را محارب خواهند شناخت 

كه مجازات آنان حداقل قطع دست و پا است.»
انتشار اين بيانيه برخي از مسئوالن خواستار برخورد قضايي با  از  پس 
آقاي منتظري شدند چرا كه وي در يك نظام اسالمي براي مسئوالن 
قضايي كشور كه به وظيفه قانوني خود عمل كرده اند، حكم قتل صادر 
كرده بود اما با نظر برخي از بزرگان، برخورد قضايي با وي از دستور كار 
خارج شد و در مقابل، بيانيه هايي افشاگرانه عليه آقاي منتظري صادر 

گرديد. 
گلپايگاني  اهللا  آيت  به  خطاب  نامه اي  وي   (71/12/4) ايام  همين  در 
قبال طرح هاي  در  ايشان  قاطع  موضعگيري  آن خواستار  در  و  نگاشت 

اصالحي شوراي مديريت حوزه علميه قم شد. وي در اين نامه نوشت:
«متاسفانه مشاهده مي شود كه مسير حوزه علميه قم به سمتي است كه 
در آينده چيزي شبيه حوزه هاي دولتي اهل سنت خواهد شد كه از خود 
ثناگوي  باالجبار  و  بگيران حكومت ها هستند  و حقوق  ندارند  استقالل 

حاكم  سياست هاي  ملعبه  و  قدرت  مراكز  دست  در  ابزاري  و  دولت ها 
نينديشيد  چاره اي  و  نكنيد  اقدام  حضرتعالي  اگر  باالخره  و  مي باشند... 
در آينده اي نه چندان دور، حوزه علميه قم، هويت معنوي و استقالل و 

عظمت خود را از دست خواهد داد.»
واقعيت اين است كه آقاي منتظري پس از عزل از قائم مقامي رهبري، 
حكومت اسالمي را نيز در نسبت با مرجعيت مورد ارزيابي قرار مي دهد 
بسياري شده است. وي در گذشته،  برخوردهاي غلط  اين خود منشأ  و 
اصل را نظام اسالمي مي دانست و دفاع از آن را مبناي ارزيابي عملكرد 
مراجع و حوزه هاي علميه مي دانست و به همين دليل با افتخار به امام 
خميني اعالم مي كرد كه از ميان همه بيوت مراجع تقليد در قم، فقط 
بيت من است كه در دفاع از انقالب اسالمي و رهبري آن سخن مي گويد 
بگذريم كه البته در همان زمان هم اين گونه نبوده است. اما اكنون كه به 
خواست حضرت امام از مسئوليت هاي سياسي جامعه كنار گذاشته شده 
است همه چيز را حفظ مرجعيت مي داند و عملكرد نظام اسالمى نيز با 
مقامي  قائم  با  روحانى  وقتي سيدصادق  در گذشته  امر مي سنجد.  اين 
آقاي منتظري مخالفت كرد و دچار محدوديت هايي شد، آقاي منتظري 
كمترين واكنشي نشان نداد چرا كه مواضع او را با انقالب اسالمى محك 
مي زد اما اينك اگر جمهوري اسالمي در برابر سخنان تفرقه انگيز وي 
واكنش نشان دهد، بالفاصله به عنوان مخالفت با مراجع عظام مورد حمله 
براي مستند كردن مخالفت  آقاي منتظري  قرار مي گيرد. حال آن كه 
خودش با مسئوالن انقالب در زمينه برخورد با مراجع، صرفا به وضعيت 
خودش اشاره مي كند چون اگر بخواهد به سراغ وضعيت ديگر مراجعي 
كه دادگاه ويژه روحانيت با آنها برخورد داشته، برود ناچار است به دفاع 
با امام و انقالب مخالفت مي كردند و اال او  از كساني بپردازد كه رسما 
خوب مي دانست علما و مراجعي كه در مجموع در راستاي انقالب و نظام 

حركت مي كنند، مورد حمايت مسئوالن هستند. 
منتظرى؛ دورى از مراجع انقالبى و نزديكى به علماى 

سنتى
آقاي منتظري از هنگام كناره گيري از قائم مقامي رهبري، به روحانيت 
سنتي حوزه هاي علميه نزديك تر شد و از روحانيت انقالبي مدافع انقالب 
و رهبري فاصله گرفت و جالب آن كه آقاي آذري قمى هم چنين وضعيتي 

پيدا كرد تا در كنار آقاي منظري قرار گرفت. 
مخالفت آقاي منتظري با ايجاد اصالحات ضروري در حوزه هاي علميه – 
كه خواست حضرت امام بوده است – و تالش وي براي برانگيختن علما و 
مراجعي چون آيت اهللا گلپايگاني به مخالفت با طرح هاي اصالحي شوراي 
مديريت حوزه  علميه قم، در همين راستا قابل توجيه است. نوع برخورد 
بازرسي  مسئول  كه  روحانيت  ويژه  دادسراي  دادستان  با  منتظري  آقاي 
بيت و دفتر وي بوده، نشانگر اين مساله است كه نظام اسالمي در چشم 
او داراي آنچنان مشروعيتي نيست كه مجاز به انجام چنين اموري باشد 
لذا حكم مجازات عليه دادستان دادسراي ويژه روحانيت صادر مي كند. 
البته كه اكثريت علما و مراجع تقليد و مدرسين و طالب حوزه هاي علميه 
كشور، در مسير ارزش هاي انقالب گام بر مي دارند ولي آقاي منتظري با 
حمله به چنين عالمان انقالبي و وارسته اي، سعي مي كند حمايت آنان 
از انقالب اسالمي را به زير سوال ببرد و آنا ن را حقوق بگيران حكومت و 

ثناگويان دولت ها معرفي كند.
در فاصله سال 72 تا 75 آقاي منتظري، جسته و گريخته درباره مسائل 
سياسى و عملكرد مسئوالن اظهارنظر مي كرد و موجب برانگيختن اعتراض 
در76/8/23،  وي  سخنراني  حد  در  آنها  از  هيچكدام  اما  شد  مي  هايي 

واكنش نداشت. 
اراكي،  آيات عظام  مانند  بزرگ  مراجع  و  علما  از  بسياري  فاصله  اين  در 
گلپايگاني، مرعشي نجفي، خويي، آقاهاشم آملي و ... از دنيا رفتند و نياز 
از نسل فقها و مراجع تقليد، احساس شد. خالء  مردم به نسل جديدي 
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مراجع بزرگ از نسل فقهاء گذشته، به ويژه در سطح نيروهاي سياسي 
انقالب، باعث رويكردشان به مراجع جديد شد و در اين ميان، جمعي 
نيز به آيت اهللا منتظري مراجعه كردند. از نظر سياسي، عمدتا نيروهاي 
موسوم به چپ به سراغ آقاي منتظري رفتند و طيف موسوم به راست 
كه خود را مدافع جدي ولي فقيه مي دانست، تمايلي به تقليد از آقاي 
منتظري نشان نمي داد و حتي افرادي از اين طيف، وي را عادل نمي 

دانستند. 
مجلس  انتخابات  به  مربوط  تحوالت سياسي  آغاز  با  و  زمان  با گذشت 
پنجم، برخي از جريان هاي سياسي كه در چندين سال گذشته چندان 
فعال نبودند، پا به صحنه نهادند و گروه هاي سياسي جديدي نيز تاسيس 
شدند. فضاي سياسي كشور با فعال شدن همه جريان هاي سياسي به 
كشور،  سياسي  فضاي  دوران،  اين  در  شد.  مبدل  جدي  رقابت  عرصه 
عمدتا حول محور چند گروه سياسي درون نظام مي گشت و چهره هايي 
چون منتظري بر اين فضا تاثير نداشتند. البته درس و بحث و رسيدگي 
به مسائل حوزوي از سوي وي پيگيري مي شدند و گهگاهي نيز به سياق 
گذشته درباره مسائل سياسي روز نيز اظهارنظرهايي صورت مي گرفت. 
در اين دوران آيت اهللا منتظري به خاطر مالحظاتي، كمتر به طرح مسائل 
سياسي مي پرداخت و به همين دليل در اين ايام، شايعه اي بر سر زبان 
ها افتاد كه وي از انقالب و سياست توبه كرده و پشيمان شده است. در 
پاسخ به اين گونه مباحث، آقاي منتظري، مطلبي را به صورت پرسش و 
پاسخ منتشر كرد و در ضمن آن اعالم كرد كه تاكنون به تكليف شرعي 

خود عمل كرده و عمل به تكليف هم، پشيماني و توبه ندارد. 
واكنش منتظرى به اعالم  مرجعيت آيت اهللا خامنه اى 

توسط جامعه مدرسين
همانطور كه گفته شد در اين دوره مراجع بزرگوار حوزه علميه قم، يكي 
پس از ديگري رحلت فرمودند و مراجعه به مراجع زنده و جوانتر حوزه، 
اين  در  هميشه  باشد  اعلم  كه  مرجعي  يافتن  البته  شد.  مردم  تكليف 
دوره ها با دغدغه هايي همراه است و لذا از سوي افراد و مراكز علمي 
و روحاني، چهره هاي فقهي و علمي متفاوت و متعددي به عنوان اعلم 
از رحلت آيت  به ويژه پس  امر  اين  به  نياز  به مردم معرفي مي شوند. 
اهللا العظمي اراكي در حوزه هاي عليمه جدي تر شد. در نهايت نهادهاي 
مبارز  «جامعهروحانيت  و  قم»  مدرسين  «جامعه  مانند  روحانيت  اصل 
جايز  را  آنها  از  كدام  هر  به  رجوع  و  كرده  ذكر  را  مراجعي  نام  تهران» 
تلقي مي كردند. يكي از فقهايي كه نامش در ليست آن دو نهاد روحاني 
از آيت اهللا  نامي  بود و در مقابل  آمده بود حضرت آيت اهللا خامنه اي 
كه چرا  مطرح شد  بحث  اين  زمان،  همان  در  نبود.  ميان  در  منتظري 
جامعه مدرسين تنها هفت فقيه و جامعه روحانيت مبارز تهران تنها سه 
فقيه را مشخص كرده اند در حالي كه مراجع زيادي در حوزه علميه قم 
هستند كه مردم هم به آنها مراجعه كرده اند؟ از سوي ديگر برخي نيز به 
معرفي مقام معظم رهبري به عنوان مرجع تقليد در كنار مراجع ديگر 
منتقد بودند و آن را يك كار صرفاً سياسي تلقي مي كردند در اين ميان 
آقاي منتظري و هواداران مرجعيت وي بيش از ديگران به اين مسئله 

اعتراض مي كردند.
و روحانيون مدافع  و مدرسين  علما  افراد گناه همه  اين   در حالي كه 
مرجعيت مقام معظم رهبري را مي خريدند و اين تصميم را به خاطر 
دنيوي  مقام  و  جاه  و  دنيا  حطام  در  طمع  و  فشار  گروه هاي  از  ترس 
و  از سرحقد  را  خامنه اي  اهللا  آيت  فقهي  و  علمي  مقام  و  دانستند  مي 
حسد انكار مي كردند، و علي رغم آن كه بسياري از علما و مدرسين بر 
مرجعيت ايشان گواهي كرده بودند ولي مقام معظم رهبري به تشخيص 
و  فقها  تاييد  مورد  بزرگوار  مراجع  بودن  با  كه  كردند  اعالم  خودشان، 
نمي  را  كشور  داخل  مسلمان  مردم  مرجعيت  ايشان  حوزه،  مدرسين 
پذيرند و فقط براي مردم خارج كشور به اين دليل كه مفهوم مرجعيت 

اين  به  تن  دارند،  پيوند جدي  يكديگر  با  باورشان  در  اسالمي  انقالب  و 
مسئوليت مي دهند. 

منتظرى و دوم خرداد 76
و  نظام  مخالفان  از  برخي   76 خرداد  دوم  از  پس  كشور  سياسى  فضاى 
سنگر  مردم  ميليوني   20 آراي  پس  در  كه  انداخت  طمع  به  را  انقالب 
بگيرند و آن را مخالفت با نظام يا رهبري جلوه دهند و آرا و ديدگاه هاي 
خالف اصول و ارزش هاي اسالم و انقالب را به عنوان پيام دوم خرداد جلوه 
وسيله  به  انتخابات  ايام  در  تبليغات  گونه  اين  تاثيرپذيري  زمينه  دهند. 
طيف موسوم به راست مهيا شده بود چون تالش جدي آنها استفاده از 
وجهه رهبري براي كسب حمايت مردمي بود و همين امر در برخي اذهان 
اين توهم را ايجاد كرد كه علي رغم حمايت رهبري از كانديدايي خاص، 

محمدخاتمي با 20 ميليون راي آورد و رئيس جمهور شد.
 آقاي منتظري از كساني بود كه دچار همين توهم و طمع شد به ويژه 
وقتي مشاهده كرد برخي از وزرا و مسئوالن هم از مقلدين وي به حساب 
مي آيند و در يك مورد، يكي از وزراي كابينه جديد هم به ديدن وي رفته 
بودند كه مالقات  داده  دلسوزان، هشدار  از  برخي  زمان  در همان  است. 
مسئوالن با آقاي منتظري، امر را بر خودش متشبه مي كند و باعث موضع 

گيري غلط وي خواهد شد كه متاسفانه اين گونه هم شد.
سخنراني 76/8/23 آقاي منتظري با يك چنين پشتوانه ذهني غلط صورت 
گرفت و با سخنان قبلي وي متفاوت بود؛ اول اينكه وي براي اولين بار 
صالحيت رهبري را به بهانه اعلم نبودن فقهي- زير سئوال برد. دوم اينكه 
بود،  روحاني رسيده  بزرگ  نهاد  تاييد چندين  به  ايشان كه  با مرجعيت 
مخالفت كرد و سوم اين كه راي مردم به سيد محمد خاتمي را در ضديت 
با رهبري تفسير نمود. چهارم اينكه بسياري از مباني فقهي خود را زير 
پا گذاشت و مسائلي چون ناظر بودن نه مجري بودن، اعلم بودن نه صرفاً 
فقيه بودن را مطرح كرد. پنجم اينكه با فقيه منتخب خبرگان به مخالفت 
برخاست و در اطالعيه اي كه پس از تعرض به دفتر و حسينيه خود منتشر 
كرد، اعالم نمود كه ممكن است شخص رهبر را فاقد صالحيت بداند اما با 

عنوا كلي واليت فقيه مخالف نيست!
حصر 5 ساله منتظرى

و  توهين ها  اهللا منتظرى كه حاوى شديدترين  آيت  سخنرانى76/8/23 
تعرضات به جايگاه رفيع واليت فقيه بود درحالى صورت مى گرفت كه 
وى خود بعنوان يكى از تئوريسين هاى اصلى اصل واليت فقيه شناخته 
مى شد كه حاال در پى دورى از قدرت و انزواى سياسى اينچنين بر اين 

اصل مترقى بيرحمانه مى تازد. 
فضاى  منعقد شد،  سال76  رجب  در 13  كه  منتظرى  مذكور  سخنرانى 
سياسى كشور را تحت تاثير خود قرار داده و مسئوالن امنيتى را بيش از 

بيش به اين فكر فروبرد تا چاره اى براى اين مشكل بيانديشند. 
آقاى منتظرى  به منزل  امنيت ملى رفت و آمد  با تصميم شوراى عالى 
به خويشاوندان و علما محدود شد و وى عمال در حصر قرار گرفت. البته 
اين حصر بيشتر بدليل ايجاد مانع براى رفت و آمد چهره هاى سياسى و 
برخى مسئوالن دولتى يا نمايندگان مجلس به بيت آقاى منتظرى صورت 
بوجود  وى  شاگردان  و  خانواده  و  علما  ساير  براى  محدوديتى  و  گرفت 
علمى،  كار  به  دوران  اين  تمام  در  منتظرى  آقاى  كه  تاجائى  آورد.  نمى 
ديدار عمومى،  سخنرانى، مصاحبه با خبرگزارى هاى داخلى و خارجى و 
رسانه هاى بيگانه مى پرداخت. درس هاى او به طور كامًال آزادانه با حضور 
شاگردانش برقرار بود و هواداران و مقلدانش از نجف آباد اتوبوس اتوبوس به 
ديدار او مى رفتند. در عيدهاى اسالمى مطابق رسم علما، جلوس مى كرد و 
سخنرانى مى كرد و مراسم مى گرفت. تابستان ها به ويالى اختصاصى خود 
در روستاهاى خوش آب و هواى قم مى رفت و از همه آن چه كه يك مرجع 
از جمله  او  بود دسترسى داشت. دسترسى هاى رسانه اى  بهره مند  تقليد 
سايت اينترنتى كه امروزه مهم ترين ابزار رسانه اى به شمار مى رود نيز به 
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طور فعاالنه برقرار بود تا جائى كه سايت اينترنتى وى يكى از فعال ترين 
سايت هاى اينترنتى مراجع تقليد بود.

رفع حصر
از  جلوگيرى  بدليل  منتظرى  اهللا  آيت  حصر  شد  گفته  كه  همانگونه 
شكل گيرى بستر تشنج و نزاع سياسى كه بواسطه اظهارات نسنجيده 
و احساسى وى صورت مى گرفت، انجام شد. اين حصر از سال 1376 
تا 1381 به مدت 5 سال ادامه داشت تا اينكه بواسطه بيمارى آيت اهللا 

منتظرى، با نظر مقام معظم رهبرى اين حصر پايان يافت.
جالبى  نكات  قضاييه،  قوه  اسبق  معاون  مروى  االسالم  حجت  مرحوم 
عينا  كه  است  كرده  بيان  منتظرى  اهللا  آيت  رفع حصر  ماجراى  درباره 

در ذيل مى آيد:
 ...در اين فرصت قصد دارم جريان رفع حصر آقاى منتظرى را خدمت 
شما عزيزان گزارش دهم. اين گزارش خدمت همه مراجع ارائه شد و اثر 

مطلوبى بر جاى گذاشت.
نخستين نكته در اين گزارش اين است كه 30 درصد اين حصر از ناحيه 
نظام بود و 70 درصد بقيه از سوى خود آقاى منتظرى بود. آنچه مد نظر 
نظام بود صرفا محدود كردن رفت و آمد جمعيت  ها و گروهها به بيت 
ايشان بود و از نظر نظام، رفت و آمد علماء، بزرگان،بستگان و نزديكان 
مانعى نداشت و همچنين بيرون رفتن ايشان از منزل به قصد زيارت حرم 

حضرت معصومه(س) سفر و زيارت مشهد مقدس بالمانع بود.
ايشان در خاوه قم، منزل و باغچه اى داشتند كه تابستانها مى توانستد از 
آن استفاده كنند در ابتداى حصر، دادگاه ويژه روحانيت به ايشان گفت 
كه در بسيارى از موراد، شما آزاد هستيد ولى خود آقاى منتظرى گفت: 

يا همه حصرها برداشته شود يا اينكه كامال برقرار باشد.
لذا 70 درصد اين حصر به خواست خود ايشان بود، زمانى پزشكان به 
ايشان توصيه كردند كه از منزل بيرون رفته و قدم بزنند، اما ايشان در 
پاسخ گفته بود نمى گذارند از منزل بيرون بروم، مسئول حفاظت آنجا 
حضور داشته و اعالم كرده بود كه بيرون رفتن ايشان هيچ مانعى ندارد 
و اينكه ما همواره همراه ايشان هستيم به اين خاطر است كه دشمنان 
نظام مى توانند با كشتن ايشان به نظام، ضربه بزنند و چون جان ايشان 
در خطر است و همچنين ايشان در زمان قائم مقام بودن محافظ داشته 

و بدين كار عادت دارند، ما همواره در كنار ايشان خواهيم بود.
ملى  امنيت  عالى  شوراى  به  كار  ابتداى  از  منتظرى  آقاى  پروژه حصر 
محول شده بود ولى در هرمقطع كه تالش مى شد حصر ايشان برداشته 
به عنوان مثال  شود، مقام معظم رهبرى روى خوش نشان مى دادند، 
مدرسين  جامعه  در  داريم  قصد  كه  دادند  پيغام  امينى  اهللا  آيت  زمانى 
آيا  بدانيم  راجع به حصر آقاى منتظرى بحث كنيم، حال مى خواهيم 
نمى  ايشان  اگر  خير،  يا  پسنديد  مى  را  كار  اين  رهبرى  معظم  مقام 
بحثى  وارد  كه  نماييد  اعالم  ما  به  بحث شود،  اين  وارد  خواهند كسى 
آقا نيست، وارد نشويم، مقام معظم رهبرى در پاسخ  كه مورد رضايت 
فرمودند: اين كار هيچ اشكالى ندارد و من از خدا مى خواهم كه آقابان 

بتوانند طرحى براى رفع حصر ارائه دهند.
هرچند مقام معظم رهبرى با جنبه عاطفى قوى خويش هيچ گاه نمى 
توانست بپذيرد كه اين پيرمرد محصور باشد اما هيچگاه به شوراى امنيت 
و  بحث «عواطف»  است؛ چرا كه  نكرده  نهى  و  امر  زمينه  اين  در  ملى 
«مصالح نظام»، در اين مقوله كامال جدا از هم است؛ معظم له از اينكه 
شخصى با آن سوابق و در سن كهولت محصور باشد ناراحت هستند اما 
از نقطه نظر مصالح عاليه انقالب اجازه نمى دهد كه مسايل احساسى بر 

اين قضيه سايه افكند.
امينى  اهللا  آيت  در جامعه مدرسين،  از مطرح شدن قضيه حصر   پس 
خدمت آقا رسيدند و مقام معظم رهبرى فرموند: من قصد ندارم در اين 
قضيه امر و نهى كنم كه اين حصر برداشته شود يا نشود چرا كه بارى 

برداشتن حصر از جايى كه ممكن است كانون فتنه،  مايه انحراف جوانان 
و سبب اميد بستن دشمن شود حجت شرعى الزم است تا بتوان در روز 
قيامت بدان تمسك كرد. معظم له از آيت اهللا امينى كه با آقاى منتظرى 
سابقه رفاقت داشته اند، خواستند كه بدون اعالم رسمى، مصاحبه يا ثبت 
و ضبط شخصا نزد آقاى منتظرى رفته و شفاها از ايشان قول بگيرند كه 
پس از برداشته شدن حصر غير از درس و بحث و كارهاى خودشان به 

كارهاى ضد نظام دست نزنند.
تا صرفا حجت  اين زمينه بسنده كردند  به كمترين كار در  رهبر معظم 
آقاى  قول  بتوانند  گرفت  صورت  آن  خالف  اگر  تا  باشند  داشته  شرعى 
براى  امينى  اهللا  آيت  زمانى كه  اما  نمايند.  ايشان گوشزد  به  را  منتظرى 
اينكار به منزل آقاى منتظرى رفتند كه ايشان آيت اهللا امينى را راه نداده 
اينكه هيچكس حق  يا  بداشته شود  يا دستور مى دهند حصر  و گفتند 

ندارد وارد شود.
مورد ديگرى كه مقام معظم رهبرى عنايت ويژه نشان داند زمانى بود كه 
آقاى زاهدى درخواست كردند در يك مالقات خصوصى و طوالنى همراه با 
آيت اهللا مومن خدمت آقا برسند و راجع به آقاى منتظرى صحبت كنند. 
معظم  مقام  و   بزرگوار  دو  اين  با حضور  اى  روز جلسه  يا سه  دو  ظرف 
رهبرى تشكيل شد و يك ساعت و چهل و پنج دقيقه به طول انجاميد. 
پس از جلسه، اين دو بزرگوار قانع شدند و گفتند«آقا دنبال حجت شرعى 

مى گردند».
اوضاع به همين منوال بود تا اينكه يكى از وزرا كه با بيت آقاى منتظرى 
منتظرى خوب  آقاى  كه حال  داد  گزارش  دولت  هيات  در  است  مرتبط 
نيست و ايشان به علت محصور بودن روزى 16 تا 17 ساعت مى خوابند 
كه براى فدر در اين سن عالمت خوبى نيست. در آن جلسه آقاى خاتمى 
به وزير بهداشت دستور داد يك تيم پزشكى به قم بفرستند تا گزارشى از 
وضعيت جسمى ايشان تهيه كنند. معاون وزير بهداشت كه پزشك خوبى 
است همراه يك تيم پزشكى به قم رفته و طى گزارش اعالم مى كنند 
حصر آقاى منتظرى سبب شده است كه ايشان دلمردگى و افسردگى پيدا 
كند. زمانى كه آقاى خاتمى در جلسه هفتگى خود با مقام معظم رهبرى 
اين قضيه را  اين قضيه را عنوان مى كنند كه شوراى عالى امنيت ملى 

پيگيرى كنند.
الزم به ذكر است كه در اين قضيه نامه آقاى طاهرى يا نامه نمايندگان 
اينها  اصوال  و  اند  نداشته  آقا  الهى  اراده  بر  تاثيرى  كوچكترين  مجلس 
نمايند.  ابراز وجود  آقا  ايمان  برابر  در  بتوانند  كه  آن هستند  از  كوچكتر 
مقام معظم رهبرى همواره بر حسب تكليف شرعى خويش عمل نموده و 
به قضايايى كه ممكن است در نظر برخى مهم باشد اعتنايى ندارند؛ يكى 
از بزرگان به آقا گفته بود ممكن است دستور شما به كمسيون امنيت ملى 
را معلول و متاثر از نامه آقاى طاهرى و نمايندگان مجلس بدانند در اين 
صورت آقاى طاهرى در چشم مردم بزرگ مى شود؛ لذا بهتر است كمى 
صبر كنيد تا آبها از آسياب بيافتد. آقا در پاسخ فرمودند: من در برنامه ها 
و موضع گيرى هاى خود اينگونه محاسبه نمى كنم و صرفا تابع تكليف 
شرعى خويش هستم و غير از حجت شرعى چيزى برايم مهم نيست. من 
تا ديروز حجت شرعى داشتم ولى امروز اينكه كار من به حساب زيد و 
عمرو گذاشته شود براى من حجت شرعى محسوب نمى شود لذا بنده با 
توجه به بيمارى آقاى منتظرى نمى توانم ايشان را به اين بهانه كه ممكن 
است آقاى طاهرى بزرگ شود، در حصر نگه دارم؛ چرا كه در اين صورت 

در روز قيامت نمى توانم پاسخگو باشم.
مثال  عنوان  به  است؛  نداده  خوبى  امتحان  منتظرى  آقاى  تاكنون  البته 
شب قبل از حصر مستقيما با بى.بى.سى مصاحبه كرده است. البته چنين 
وانمود كرده اند كه قضيه اتفاقى بوده است؛ بدين ترتيب كه ايشان تنها 
در اتاق نشسته بودند كه از راديو بى.بى.سى به شماره خصوصى! ايشان 
زنگ مى زنند و تعجب مى كنند كه چطور خود آقاى منتظرى در همان 
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مصاحبه نظارت استصوابى را زير سئوال مى برد.
 پس از آن هم «احمد» با راديو  آمريكا مفصال مصاحبه كرده و از اينكه 
جهان  به  را  ايشان  مظلومانه(؟!)  فرياد  حصر  دوران  طى  در  راديو  اين 
رسانيد تشكر مى نمايد. در هر حال حضرت آقا فرمودند كه اگر بيمارى 
ايشان  براى درمان  برداشته و فكرى  را  ايشان معلول حصر است حصر 
بنماييد. شوراى امنيت ملى نيز به بررسى كار پرداختند و تاكنون كار 
به اينجا كشيده است. اميدوارم عاقبت امر خير باشد «والسالم عليكم و 

رحمه اهللا و بركاته
از پايان حصر تا درگذشت

و  انقالب  معظم  رهبر  عنايت  با   81 سال  در  شد؛  گفته  كه  همانطور 
منتظرى  اهللا  آيت  حصر  موضوع  ملى،  امنيت  عالى  شوراى  مساعدت 

برطرف شد و وى اجازه يافت آزادانه به انجام همه امور خود بپردازند.
دوران پس از حصر آيت اهللا منتظرى از اين جهت قابل توجه است كه 
در اين دوره وى آزادانه به بيان ديدگاه هاى خود پرداخته و به راحتى 
با شخصيت ها و جريان هاى مختلف و همچنين رسانه هاى خارجى و 
راديوهاى بيگانه ديدار و گفت و گو مى كرد اما نكته مهم در اين دوره، 
عدم تاثيرگذارى وى بر فضاى سياسى كشور و به قولى بى اعتنايى اقشار 

مختلف مردم به مواضع و اظهارات تحريك آميز وى بوده است.
نكته ديگرى كه براى دوره پايانى عمر آيت اهللا منتظرى مى توان به آن 
اشاره كرد، سوء استفاده جريان ها و چهره هاى سياسى مطرود ملت و 

نظام از ساده انگارى وى مى باشد. 
آقاى منتظرى كه هر ازگاهى اخبارى مبنى بر مبتال شدن وى به بيمارى 
فراموشى و همچنين عدم تمركز فكرى و تحليل و تقليل قدرت حافظه 
وى در فضاى رسانه اى كشور منتشر مى شد، گهگاه با انتشار برخى فتاوا 
و يا اظهارنظرها و همچنين مصاحبه با رسانه هاى بيگانه و راديوهايى كه 
در وابستگى آنها شكى وجود ندارد، بيش از بيش مردم و سياسيون را بر 

اين امر مطمئن ميساخت كه هيچ اميدى به بازگشت و اصالح نيست.
نكته ديگرى كه در دوره پايانى عمر آيت اهللا، ذهن ها را به خود مشغول 
كرده بود، تغيير موضع آشكار چهره ها و افرادى بود كه در زمان امام 
منتظرى،  آقاى  و  انقالب  بنيانگذار  اختالفات  تشديد  دوره  در  بويژه  و 
امام  قاتل  را  وى  برخى  كه  جائى  تا  كرده  وى  به  را  بيشترين حمالت 
خواندند و برخى ديگر هم قصد داشتند تا بابولدوزر بيت وى را با خاك 
يكسان كنند. اين افراد كه در زندگى سياسى خود دچار عارضه افراط و 
تفريط شده بودند، زمانى آنچنان بر منتظرى تاختند و خواستار محاكمه 
دامان  از  ها  گرى  افراطى  همين  جهت  به  كه  هم  زمانى  و  شدند  وى 
نظام طرد شدند، به دامان شيخ مطرود پناه بردند. چهره هايى همچون 
تجديدنظرطلب همچون  روشنفكرمآبان  آزادى،  نهضت  برجسته  اعضاى 
چون  سياسى  هاى  چهره  و  زيدابادى  گنجى،  اكبر  سروش،  عبدالكريم 
حجاريان، احمد و هادى قابل، عبداهللا نورى، كروبى، ميرحسين موسوى، 

محمدرضا خاتمى و... 
و  افول  دوره  توان  مى  حقيقتا  را  منتظرى  اهللا  ايت  از حصر  پس  دوره 
كه  رفت  پيش  تاجائى  حقيقت  اين  دانست  صفر  نقطه  به  وى  رسيدن 
و سلطنت طلب كه هيچ جايگاهى در  انقالب  حتى گروهك هاى ضد 
بين مردم ندارند هم به اين نتيجه رسيدند كه از تنور بيت منتظرى نانى 

برايشان گرم نمى شود.
فرجام عبرت آموز

اهللا  آيت  نشيب  و  فراز  پر  عمر  پرونده  آذر88   28 روز  در  سرانجام 
حسينعلى منتظرى در سن 87 سالگى بسته شد. هرچند عده اى كه در 
سالهاى پايانى عمر منتظرى نتوانسته بودند آنچنان كه مى خواهند از 
وى سوءاستفاده كنند، قصد داشتند تا از جنازه وى بهره كافى را برده و 
با توجه به حوادث پس از انتخابات سال جارى، يك شوك به جريان مرده 
ضدانقالب بدهند، ولى درايت و هوشيارى مردم و حتى مقلدان آيت اهللا 

منتظرى اين فرصت را از بدخواهاو گرفت.
   زندگى پر فراز و نشيب آيت اهللا منتظرى آينه عبرت آموزى است براى 
يكايك مردم ما و بويژه سياسيون و نخبگان و خواص جامعه؛ ماجراى تلخ 
آقاى منتظرى و اينكه انسانى با آن درجه از بار علمى و فقهى و كسى كه 
آنچنان فرو  به يكباره  امام،  و  امت  اميد  بود و  امام»  زمانى «حاصل عمر 
ريزد كه بيتش خواستگاه منافقين و ضدانقالبها و سخنان و مواضعش نيز 

بسترساز آشوب و التهاب شود.  
او چه خواهد شد؟  اينكه آقاى منتظرى كه بود و چه كرد و بعد  درباره 
به «تاكيد» گفت و  بايد  را  ناگفته ها بسيار است، كه گفتنى ها  گفته ها و 

ناگفته ها را به «تشريح».
كه  آموزى  عبرت  تاريخى  سند  برگ  هزاران  و  انقالب  تاريخ  صفحات 
بازگوكننده ماجراى تلخ «عزل قائم مقام رهبرى» در آن سالهاى نفس گير 
برابر  است، حكايت درد و رنج پيرمرد زنده دلى را زنده مى كند كه در 
كرد؛  مرگ  طلب  خدا  از  عمرش»  «حاصل  بصيرتى  بى  و  انگارى  ساده 
بخوانيد اوراق پربهاى تاريخ نه چندان دور جمهورى غريبمان را كه ميرفت 
تلخ حكومت  به سرانجام  اشعرى ها  بصيرتى  بى  و  نيرنگ عمروعاص ها  با 

مظلوم على(ع) دچار شود...
پرداختن به گذشته آقاى منتظرى و ماجراى مهم عزل ايشان توسط امام 
خمينى(ره)، از اين جهت حائز اهميت است كه جريانى سياسى، مرموزانه 
و مزورانه قصد دارد با تحريف  ظالمانه تاريخ، منكر همه وقايع تلخى شود 
كه بواسطه بى بصيرتى و ساده انگارى قائم مقام رهبرى، كام امام و امت را 
نامه اى  در  خمينى   سيداحمد  ياد  زنده  كه  دردناكى  ماجراى  كرد.  تلخ 
در مالقات  «يادتان هست  كند:  ياد مى  اينگونه  آن  از  منتظرى  آقاى  به 
آخر خود با امام، شما نيم ساعت حرف زديد و امام سكوت كردند. وقتي 
بلند شديد برويد، امام فرمودند: «بيشتر حرف هاي شما درست نبود، خدا 
را  جمله  دو  همين  تنها  امام  برساند.»  را  مرگم  و  ببخشايد  مرا  انشاءاهللا 
فرمودند. آيا از خود پرسيده ايد كه چه كرديد كه امام، مرگ خود را از 

خدا خواسته است...»
حرف آخر

فرجام كار شيخ حسينعلى منتظرى مى توانست بهتر از اينها باشد؛ مى شد 
سراسر ايران براى او  سياهپوش شود، مى شد همه چهره هاى سياسى و 
مذهبى از درگذشتش ابراز تاسف كنند، مى شد حوزه هاى علميه سراسر 
ايران يكپارچه عزادار شوند، مى شد امروز بى بى سى و راديو فردا و راديو 

زمانه، مزورانه براى مرگ او سينه چاك نكنند... ولى افسوس!
كه  اند  گذارده  ناصوابى  راه  در  پاى  كه  بر كسانى  و صدافسوس  افسوس 
اند، راهى كه مقصدى جز  آنرا آزموده  امثال منتظرى  پيشتر منتظرى و 

انزوا و دورى از ملت ندارد.
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